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Szeretettel hívjuk és várjuk a hagyománnyá vált Máriapócsi 
élő karácsonyi betlehemes előadásra, amely december 24-én, 
15 órakor kezdődik az utcák énekes vonulásával, majd 16 órakor Papp 
Ber  talan polgármester Ünnepi köszöntője, és az élő Pásztorjáték.
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Röviden a tartalomból:

Pócsi élő betlehem

Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás...
A Decemberi hónap egyik legvártabb eseménye a Magyar-Angol Két 

Ta nítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak is a 
mi kulásünnepség, melyet hagyományainkhoz híven a Baziliká ban tar-
tottunk. Első osztályosaink színvonalas műsorral készültek erre az alka-
lomra Iváncsik Istvánné és Palóczy Timea vezetésével. A Mikulás aján-
dékait az idén is a Görögkatolikus Egyházközség és a Máriapócsi Gyer-
mekekért Alapítvány közösen támogatta.  

Csokoládé a beteg gyerekeknek
A Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 

2013-ban is elindította a Karácsonyi Csokigyűjtését a                         
„Ve led Vagyok” üzenettel, amihez az idén a Máriapócsi 
Pol  gármesteri Hivatal dolgozói is csatlakoztak. A város 
lakói nak is köszönhetően, 156 db tábla csokoládéval, 
sok-sok szelet édességgel és számos kedves rajzzal vará-
zsoltuk szebbé a leukémiás és daganatos gyermekek ka-
rácsonyát! Az üzenet, jókívánság sokat jelent azoknak 
a gyermekeknek, akik hónapokon, éveken át küzdenek 
gyó gyulásukért. Érzik, hogy nincsenek egyedül, és hogy 
milyen sokan gondolnak rájuk, ezáltal erőt tudnak merí-
teni, ami segíti őket a nehéz mindennapokban. A kis bete-
geknek szánt adományokat 2013. december 16-án a Deb-
receni Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 
részére továbbítottuk.

Ezúton is köszönjük minden lakónak, aki önzetlen 
segít sé gével hozzájárult a kis betegek szebb, boldogabb 
karácsonyához és ezúton is Áldott Karácsonyi Ünnepe
ket Kívánunk!

a Polgármesteri Hivatal dolgozói

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

Máriapócs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.



Kedves Olvasó!
A rendszeresen megjelenő Pócsi újság cí-

mű helyi lapban lehetőség nyílik arra, hogy a 
la kosságban felmerülő, és az őket érintő kér-
désekre Papp Bertalan Máriapócs Város pol-
gármestere választ adjon. Íme néhány kér-
dés, amely ismét megválaszolásra került. 
Amennyi ben Önnek is van kérdése, elküld-
heti a pocsiujsag@gmail.com e-mail címre.

•  Milyennek ítéli meg a hamarosan véget 
érő évet?

A 2013-as évet adósság nélkül kezdhette 
ön kormányzatunk, melyre nagyon-nagyon ré-
gen nem volt példa. Köszönhetően a Kormány 
döntésének és az önkormányzat takarékos gaz-
dálkodásának az anyagi csődöt sikerült elke-
rülnünk. Bátrabban tervezhetjük Máriapócs jö-
vőjét, lendületet adhatunk fejlesztési elképzelé-
seinknek. Támogatást kaptunk a városközpont 
új jáépítéséhez (melyet ősszel elkezdtünk). Egy 
év múlva ilyenkor új városházában fogadhatjuk 
a polgárokat, új kulturális központot építünk fel. 
Piacunk lesz, mely több évtizedes tartozás város-
unk lakói felé. Az általános iskola nyílászáróit 
kicseréljük, a homlokzatot szigeteljük és felújít-
juk. A polgármesteri hivatalban kormányablak 
nyílik majd (a járásban Nyírbátor mellett csak itt 
lesz), ezért mindent itt helyben intézhetünk.

Az átépítések miatt új fogászati rende-
lőt, vé dőnői szolgálatot és vérvételi helyiséget 
alakí tottunk ki saját erőből, több mint 17 mil-
lió forintból. Egyetlen forint pályázati pénz nél-
kül, amit óriási eredménynek tartok. Folytatásra 
került az utak és járdák felújítása és több pénzt 
fordítottunk szociális célokra is. Közel 70 má-
zsa alapvető élelmiszert osztottunk a Római 
Katolikus Karitász segítségével. 160 m3 tűzifá-
val segítjük a rászorulókat. Önkormányzatunk 
a közelgő karácsonyi ünnep alkalmából minden 
máriapócsi család részére ajándékcsomagot ad. 

•  Úgy tudom, hogy jelentős változás volt 
az oktatásban és a viziközmű szolgáltatásban.

Valóban új közoktatási törvény szabályozza 
az általános iskola működtetését. Állami fenn-
tartásba került a képzés, melynek minden költ-
ségét központi forrásból fedezik. Személy sze-
rint nekem nagyon fontos volt, hogy az átadás 
előtt minden pedagógusnak végleges munka-
szerződése legyen. Sikeresen végrehajtottuk a 
kinevezéseket, így a pócsi pedagógusok nyu-
godtan kezdhették az évet. 

Ez év március 1-től közös polgármesteri hi-
vatalt alakítottunk ki a pócspetriekkel. Az új hi-
vatalt, új jegyző dr. Juhász Szabolcs vezeti. A 
racionális gazdálkodásnak köszönhetően ko-
moly eszközbeszerzést hajtottunk végre 12 új 
számítógépet tudtunk vásárolni.

A törvények változása miatt sajnos át kellett 
adnunk a viziközmű szolgáltatást a Tiszamenti 
Regionális Vízműnek. Azért mondom, hogy 
sajnos, mert egy kicsit fáj a szívem érte. Ugyan-
is 15 évig dolgoztam ott és tudom, hogy a járás 
legjobban működő víz- és szennyvíz telepét ala-
kítottuk ki sok munkával.

•  Milyennek szeretné látni a jövő évet?
Továbbra is takarékos gazdálkodást fo-

gunk végrehajtani – eredményekkel. A város-
központ újjáépítésével egy nagyszabású járda-
építési programot fogunk végrehajtani. Felújít-
juk a ravatalozót, rendbe hozzuk a régi temető-
vel szemben lévő kápolnát. Több évtizedes hi-
ányt fogunk pótolni egy új játszótér kiépítésé-
vel. Mindezek mellett számos kulturális és ze-
nei rendezvénnyel szeretnénk településünk la-
kosságát kiszolgálni. 

Zárásként, a Képviselő-testület nevében 
ál dott karácsonyt, és békés újévet kívánok 
min denkinek.

 Papp Bertalan s.k. polgármester

A Képviselő-testület 77/2013. (VI.20.) 
számú döntése értelmében az Alapszol-
gál tatási Központ helyén (amely átköltö-
zött a Város központjába) kialakításra ke-
rült egy tágas, világos a XXI. század kö-
vetelményeinek megfelelő egészségügyi 
részleg.

Az ünnepélyes átadás november hó-
napban megtörtént. A városlakók, már új 
kör nyezetben gyógyulhatnak.

Máriapócs Város Önkormányzata

Az átadó ünnepségen 
Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő és 

Papp Bertalan Máriapócs város 
polgármestere

Az új fogorvosi rendelő

Az új védőnői rendelő

Megkérdeztük a Polgármestert! Átadták 
az új védőnői 
és fogorvosi 

rendelőt

Pócsi Újság2

Máriapócs Város Önkormányzata és kon
zor  ciumi partnere, a Nagy Szent Bazil Rendi 
Nő   vérek több évig tartó, de sikerre vezető pá
lyá   zati folyamatban nyerte el a lehetőséget a 
belváros, illetve számos itt álló középület funk
cionális és infrastrukturális megújítására.

Az Európai Unió (Új Széchenyi Terv) által 
fi nanszírozott, „Funkcióbővítő integrált telepü-
lési fejlesztések (ÉAOP-2009-5.1.1./D)” -  pá-
lyázati forrás segítségével, „Integrált városfej-
lesztési célok megvalósítása Máriapócson” – 
című projektjavaslattal

⇒   Máriapócs Város Önkormányzata 
362 137 463 Ft,

⇒   a Nagy Szent Bazil Rendi Nővérek 
67 940 451 Ft támogatást nyert el.

A pályázat segítségével átfogó fejlesztések 
és átalakítások kezdődnek meg a belvárosban, 
melyek több közösségi és hivatali funkciót be-
töltő épületet érintenek. Kulturális központ és új 
piac épül, megtörténik a Magyar-Angol Két Ta-

nítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művésze-
ti Iskola külső felújítása és a Nagy Szent Bazil 
Rendi Nővérek Rendházának homlokzata, vala-
mint új épületbe költözik a polgármesteri hiva-
tal. A tervezett közparkkal nő a belvárosi zöld-
övezetek nagysága. A fejlesztést két új árusító 
pavilon és kiépített parkoló fogja kiegészíteni.

A beruházások megkezdődtek, leghama-
rabb a Nagy Szent Bazil Rendi Nővérek Rend-
házának felújítása, illetve környezetének rende-
zése valósul meg. A tervek szerint a teljes be-
ruházás 2014 októberére készül el. Az építke-
zések, átalakítások szinte a teljes belvárost és 
szá mos közintézményt érintenek, ezért a lakos-
ság türelmére, megértésére is szükség lesz. Az 
Önkormányzat és a képviselőtestület szándéka, 
hogy jelen pályázat segítségével kisvárosias tra-
dícióit és értékeit megőrizve, de küllemében és 
funkcióiban európai szintre emelkedve újulhas-
son meg Máriapócs belvárosa.

Máriapócs Város Önkormányzata

A pályázat segítségével átfogó fejlesztések 
kezdődtek meg a belvárosban



Hirdessen ingyenesen 
a képújságban!

Hirdetéseiket, közleményeiket várjuk a 
Pol    gármesteri Hivatal titkárságára, vagy a 
Mű  velődési Házba. Személyesen vagy telefo-
non, a 42/554-500 telefonszámon, 08.00–16.00 
óra között.

Már 5 csoport tanul
idegen nyelven

A Művelődési Ház az elmúlt évben sok 
je  lentkezővel csatlakozott a TÁMOP 2.1.2 
kép zési programhoz, melynek révén 5 cso-
port vehetett részt nyelvi képzésen. Tovább 
folynak az ingyenes informatikai képzé sek 
is, melynek révén szeretnénk, megismer-
tetni a lakossággal a számítógép és Inter-
net alapvető használati lehetőségeit. 

Máriapócsi Művelődési Ház 
és Városi Könyvtár

Adománygyűjtés
Kedves Máriapócsiak!

Máriapócs Város Önkormányzata a jövő 
év ben fel szeretné újítani a Boldog II. János Pál 
Pá pa Idősek Otthonával szemben lévő Kápol-
nát. Amennyiben lehetősége engedi, kérjük, já-
ruljanak a felújításhoz.

Segítségüket előre is köszönjük!
Bővebb Információ: 
Máriapócs Város Önkormányzata, Má ria-

pócs, Kossuth tér 1. sz., Tel.: 06/42/554-501

Értesítés!
Értesítem a lakosságot, hogy a telepü-

lés kör zeti megbízottai az Országos Rend-
őr Főkapitány 11/1995. sz. utasítása alap-
ján, a Polgár mesteri Hivatalban Tóth Ist-
ván r.zls.: 2013.12.28-án 09.00 órától 
11.00 óráig fogadóórát tart.
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Az idén már ötödik alkalommal vet-
tünk részt az Európai Unió élelmiszerse-
gély programjában, melyet a Nyíregy-
házi Katolikus Karitász bonyolított 
le. Eb ben az önhibájukon kívül létmi-
ni mum közelében élők és a kisnyug-
díjasok részesültek. Az élelmiszerse-
gély cso magot 240 családnak 2013. no-
vember 13–14-én osztottuk ki, a helyi 
Alapszol gáltatási Központ közreműkö-
désével.

A Máriapócsi Gyermekekért Alapít-
vány kéréssel fordult a Képviselő-tes-
tülethez a Pusztafalun lévő alapítványi 
házuk költségeinek fedezésére, mely 
évi 200.000,– Ft. Testületünk egyhan-
gú lag támogatta kérésüket, és egyben 
tá jékoztatta a Kuratórium elnökét a Tes-
tület további támogatásáról.

Önkormányzatunk döntött a felső-
fo kú oktatási intézmény nappali tagoza-
tán tanulók pénzbeli támogatásáról, 
mely ben 31 fő igazolta hallgatói jog-
vi  szonyát. A támogatás összege évi 
20.000 Ft/fő, amelyet az Önkormány-
zat a 2014. évi költségvetési tervében 
valósít meg. A 2014. február 15-ig be-
nyújtott kérelmek esetén 2014 márciu-
sában hall gatónként 10. 000,– Ft ille ti 
meg a tanulókat. Máriapócs Város Ön-
kormányzata és Képviselő–testülete ezt 
a támogatási formát a következő évek-
ben is biztosítani kívánja a hallgatók ré-
szére.

Polyák Tibor
Humán Szolgáltatási bizottsági 

elnöke

2013. év februárjában a Képviselő-tes-
tü letnek olyan költségvetést sikerült elfo-
gadni, melyre hosszú ideje nem volt példa. 
Ehhez nagyban hozzájárult, hogy 2012. év-
ben Önkormányzatunk adósságát az Állam 
átvállalta, és a kifizetetlen számlákat pedig 
az úgynevezett ÖNHIKIN elnyert támoga-
tásból sikerült kiegyenlíteni. 2013. évben 
a feladat finanszírozásnak köszönhetően 
az Önkormányzat gazdálkodása biztosabb, 
ter vezhetőbb és kiszámíthatóbb lett. Így az 
idei esztendőben lehetőség volt rá, hogy 
önerőből olyan fontos feladatok, beszerzé-
sek kerültek végrehajtásra, melyek szüksé-
gesek a településnek, az itt lakóknak.  Több 
mint 1,7 millió forintba került az Óvoda te-
tőszerkezetének kijavítása, amely az utób-
bi időben rendszeresen beázott. A régi és 
új temetőknél sikerült a közfoglalkoztatot-
tak bevonásával a kerítést részben felújíta-
ni, valamint új lámpatestek kerültek elhe-
lyezésre. A közfoglalkoztatásban az elnyert 
támogatást további 1,2 millió forinttal ke-
rült kiegészítésre, és sikerült megvásárolni 
az új MTZ típusú erőgépet. 

Megkezdődött az „Integrált város fej-
lesz tési célok megvalósítása Má ria pó-
cson” című ÉAOP-2009-5.1.1/D kódszá-
mú pályázat kivitelezési munkái. 

A beruházáshoz szükséges önerőre 
az Önkormányzat pályázatott nyújtott 
be és a jövőben is törekszik az önerő pá-
lyázaton való elnyerésére. 

A közfoglalkoztatási programokban az 
idei esztendőben került foglalkoztatásra a 
leg több munkavállaló, jelenleg hat prog-
ramelem fut. A programokban jelenleg ösz-
szesen 69 fő vesz részt. A foglakoztatáshoz 
kapcsolódóan több képzés is tart jelenleg. 
A mezőgazdasági start mintaprojekt kere-
té ben 15 fő vesz részt, míg a napokban el-
indult alapkompetencia képzésen 21 fő. 
Vá rosunk sikeresen pályázott a Belügymi-
nisztériumhoz így 18.075.000,– Ft támo-
gatásban részesült a helyi önkormányza tok 
működőképessége megőrzésére címen. 

2014.-től a Képviselő-testület a koráb-
ban bevezetett eb rendészeti hozzájárulást 
el törölte. 

A 2014. évi költségvetést is szigorúan, 
és gondosan kell megtervezni, de ez már 
lényegesen – az előző évekhez képest – 
könnyebb és egyszerűbb lesz. 

Tóth Árpád 
Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság 

elnöke

2013-as év fordulópont volt

Forráshiány nélküli költségvetés

Pócsi Újság

A 2013-as év fordulópont volt az Önkormányzatok életében. Mivel meg-
szűn tek az Önkormányzato kat fe nyegető hitelek és különféle adósságok, ezért 
le hetőség nyílt a gaz dál kodásuk szabadabb megvalósításá ra. Ez így történt 
Má riapócson is. Máriapócs Város Önkormányzata 2013 októberében igényt 
nyújtott be 430 m3 szociális tűzifára. A Belügy mi niszter Úr döntése alapján 
Ön kor mányzatunk részére 2.631.694 Ft összegű, vissza nem térítendő egysze-
ri tá mogatás került jóváhagyásra, melyet az Önkormányzat 159 m3 kemény-
lombos tűzifa vásárlására használhatja.



MikulÁS MűSoR
A SzEnT MAkRinÁBAn

2013. december 6-án a Máriapócsi óvo-
dások megajándékozták a Szent Makrina 
Szo ciális Otthon lakóit egy kis mikulás 
mű sorral, a lakók nagy örömére.

HogyAn VigyÁzTunk
EgyMÁSRA?

A jóról nemcsak beszélni kell, 
hanem tenni is azt!

Ezt fogadtuk meg mi Pócsiak, amikor 
négy éve rendszeresen gyűjtéseket szerve-
zünk. Ruha, könyv, játék, edények, amelye-
ket kórházakhoz, hajléktalanokhoz juttatunk 
el. Ez évi novemberi szállítmányunk a Má ria-
pó csi Lelkigyakorlatos és zarándokház teher-
autójával vittük el az Oltalom szeretetszol-
gálathoz, Nyíregyházára. Kö szönöm, hogy 
együtt tudunk dolgozni, folytassuk ezt 2014-
ben is, mert szükség van rá. Mi is kaptunk 
aján dékot a Béres Zrt. alapítványtól, béres 
cseppeket. Igyekszünk oda eljuttatni, ahol 
nagy szükség van rá.

És itt van a karácsony! Hagyományt te-
rem  tett egyesületünk azzal, hogy minden év-
ben kántálunk a két idősek otthon lakóival, és 
átadjuk nekik ajándékainkat. Idén, több mint 
120 saját készítésű ajándékot. Megható a la-
kók fogadtatása, és szeretete, köszönjük.

Tudjuk, amit csinálunk az csepp a tenger-
ben. Szeretnénk, ha jövőre is csatlakoznának 
tevékenységünkhöz. Várjuk azokat is, akik 
még nem tudtak eddig bekapcsolódni, segí-
tő javaslataikat szívesen fogadjuk. Ezeknek a 
gon dolatoknak a jegyében kívánunk, Békés 
Meghitt Karácsonyt, és Reményteli Új Évet!

Balázs Csabáné V.E.E. elnöke
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A Borostyán klub számos progra-
mot szervez tagjainak, és az érdeklő -
dők nek egyaránt. Nemrégiben a 
klub   ban három napos „pszichológiai 
edzést” tartott Hajdúné Huszti Erika 
Nyíregyházáról. A résztvevők elsa já-
tították a „SIMONTON” tréninget, 
mely tapasztalatok alapján haszno-
san járul hozzá  a rák gyógyításához.

A foglalkozásokon beszélgetünk, 
se  gítünk a problémák megoldásában, és 

sokat-sokat nevetünk. A BÉRES Zrt.-
től, és a Rákszövetségtől kapott Béres 
Csep pet szétosztottuk a klub tagjai nak. 
Amelyet ezúton is köszönünk.

Mot tónk: A SZERETET EREJE A 
LEG  NAGYOBB HATALOM! Kará-
csony közeledtével még jobban figyel-
jünk embertársainkra, és Szeretettel tel-
jes, Békés Karácsonyt Kívánunk.

  
A vezetőség: Papp Gáborné,

Fibi Gyuláné és Farkas Árpádné

A programok között „pszichológiai edzés”

2013. október 23-án a szlováki-
ai Borsiba szervezett kirándulásról 
szép élményekkel térhettek haza a 
részt vevők.

A kirándulók felkeresték Borsiban 
II. Rákóczi Ferenc fejedelem szülőhá-
zát, majd Sárospatakon a Rákóczi vá-
rat és a Római Katolikus templomot. A 
program zárásaként pedig, a Sárospa-
taki Huszár Panzióban jó hangulatban 

fo gyasztottuk el az ízletes vacsorát. A 
megvalósult kirándulás eseményekben, 
látnivalókban gazdag, a közösség tagjai 
számára igazi élmény volt. A kirándu-
lással gazdagabbak lettünk, érzelmileg 
feltöltődtünk. 

Tartalmasan töltöttük el az időt, 
amit a mi kis vidám közösségünknek 
köszön hetünk.

Szahajdáné Blánár Tünde

Borsiban
a máriapócsi ruszinok

Pócsi Újság

Az egyesület új elnöke: Vona Pé-
terné, pénztárosa: Zsemján Já nos né, 
titkára: Takács Jánosné lett. 

Ezúton köszönetünket szeretnénk 
ki fejezni Csekk Mihálynénak, és az elő-
ző elnökségi tagoknak, akik 10 évig lel-
kiismeretesen látták el önkéntesen fel-
adatukat. Sokat tettek azért, hogy az 

egyesület hivatalosan is megalakuljon 
és évről évre önerőből működjön. Az 
elmúlt 10 évben számos rendezvényen 
és kiránduláson, szabadtéri programon 
vehettünk részt a jóvoltukból. 

Kívánunk nekik nagyon jó egészsé-
get, és sok együtt eltöltött időt. 

Vona Péterné elnök

köszönjük Csekk Mihályné munkáját
A Máriapócsi Nyugdíjas Egyesület 2013. november 4-én

új elnökséget választott



gyógynövénnyel a gyógyulásért

Szeptemberben vendégünk volt Varga Pé ter né, Kis kő-
rös ről, aki feltalált egy olyan gyógynövényekből álló ké-
szítményt, mely többek között a rákot is gyó gyítja. A ter-
mék neve: ILZSU étrendkiegészítő. Nagy odafigye léssel, 
és érdeklődéssel hallgattuk az előadását. A készítmény fla-
vo noidban, növényi oxi dánsokban gazdag, ezáltal erősí-
ti immunrendszerünket, segíti az őssejtképződést, így fejti 
ki gyógyí tó hatását. Az ILZSU hajregeneráló gyógynövény 
össze állítás is szerepel a termékek között, melynek egyben 
haj növesztő hatása is van. Városunkban többen használják, 
visszajelzések alapján már nőnek az apró pihe haj szálak. Az 
étrend-kiegészítőről  nagyon  jó tapasztalataink vannak. So-
kan használjuk, oda figyeléssel és kontrollal többféle beteg-
ségre is jó hatással van. Varga Péterné előadása óta már több 
al kalommal rendelünk személyesen tőle, kedvezménnyel. 
Köszönet, hogy felvehettük videóra. Volt a PÓCSI TV-ben 
és a vi lághálón is megtalálható. Sok-sok ember gyógyulását 
segítve így ezzel is elő. 

A vezetőség: Papp Gáborné, 
Fibi Gyuláné és Farkas Árpádné

Új csónak szolgálatban

A Máriapócsi Horgász Egyesület a napokban vá sárolt 
egy új csónakot, részben saját rész ben pályázati forrásból 
is. A csónak a jövőben segíti az egye sület munkáját, melyre 
nagy szük ség volt. Segítségével a tavak tisztántartása, gon-
dozása, könnyebb és sikeresebb feladat lesz. Nagyobb ren-
dezvényeken pedig készenlétben állva lehet életmentő esz-
köz is. 

Máriapócsi Horgász Egyesület

A szociális munka napja alkalmából Madácsi Tiborné 
há zi gondozó önzetlen munkájáért kapott kitüntetést, 
Sol tész Miklós államtitkár és dr. Simon Miklós, a társulás 
el nökétől. Ezúton is szeretnénk Gratulálni! Az elkövetke-
zendő esztendőkhöz erőt, egészséget és kitartást kívánunk! 
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Az idei esztendőben immár he-
te  dik alkalommal emlékeztek meg 
a Máriapócsi Horgász Egyesület 
tag   jai az elhunyt horgásztársakról. 

7 órától emlékverseny került 
meg    ren dezésre, mely 9 óra 30 per-
cig tartott, ezt követte az eredmény-
hirdetés. Tóth Árpád Egyesületi el-
nök elmondta, hogy a verseny meg-
ren  dezésével is az elhunyt hor gász-

tár sakra emlékeznek, 
em léküket szívükben 
meg   őrzik. Sajnos mára 
már tíz horgász társat 
ve szítettünk el. Az 
ered ményhirdetés után 
Orosz Zoltán atya, és 
Gorcsa György kántor 
vezetésével panachidát 
tartottak a horgásztó-
nál található emlékmű-
veknél. Papp Bertalan 
Máriapócs Város pol -

gármestere az eredményhirdetésen 
ajánlotta fel, az Egyesület három tag-
jának egy háromnapos a Szlovákiá-
ban található Klokočov-i horgásztú-
rát, melyet ezúton is köszönünk! 

A verseny végeredménye: 1. Tóth 
Árpád, 2. Szahajda Kristóf, 3. Szollár 
Ist  ván. Legnagyobb halat fogó: Tóth 
Árpád.

Máriapócsi Horgász Egyesület 

Az idős embereket tisztelnünk 
kell. Tiszteletünk magában foglalja 
el  fogadásukat, támogatásukat, szere-
te  tüket és annak érzését, hogy érté-
kel jük őket. Szükségünk van mindar-
ra a sok élettapasztalatra, arra a hig-
gadt bölcsességre, amivel csakis ők 
rendelkeznek, és a türelemre, ahogy 
tanítanak, nevelnek bennünket. 

En  nek apropójából rendeztük 
meg tele pülésünkön a már hagyomá-
nyo snak mondható Idősek Napját, 
melynek a Boldog II. János Pál Pá-
pa Idősek Otthona aulája adott ott-

hont. A fellépőket szeretettel fogad-
ták a meghívott nyug díjasok és idő-
sek. A műsor rövid időre feledtet-
te velük a sok át élt fájdalmat, és fel-
idézte a régmúlt örömteli eseménye-
it. Megható volt, amikor külön felkö-
szöntötték a városunk legidősebbje-
it. Bentlakásos intéz ményben illetve 
még saját otthonában élő időseinket.  
Közöttük Buknicz Ist vánnét, Jobbágy 
Istvánt, Vanczák Lászlót. Nagyon jó 
egészséget mindenkinek és további 
szép életet!

Madácsi Éva

Vii. Csukafogó 
emlék-horgászverseny

Az idős embereket tisztelnünk kell
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Óvodánk téli zárva tartása:
2013. december 22-től, 2014. január 5-ig óvodánk zárva tart.

Utolsó nyitvatartási nap: 2013. december 21. (szombat) 13,00 óráig.
Első nyitvatartási nap: 2014. január 6.

Pócsi Újság

Óvodánk az új nevelési évben 
2013. szeptember 2-án nyitotta 
meg kapuit a gyermekek előtt. 82 
gyermekkel kezdtük meg az idei 
évet: 30 nagycsoportos, 27 közép-
sős és 25 kiscsoportos gyermek. 

Mire a kicsik beszoktak az óvo-
dába, el is kezdődtek a színes prog-
ramok: Szeptember 25-én almát 
szed tünk a gyermekekkel egy he-
lyi gazda almáskertjében Hajdu 
Mihályné szervezésével. 

Szeptember 26-án megkezdő-
dött az „Ébresztő! Kopogtat a jö-
vőd!” című Integrált térségi prog-
ramok a gyermekek és családjaik 
felzárkózási esélyeinek nö  velésére 
elnevezésű TÁMOP-5.2.3.A–12/1/ 
2012/0011 számú kistérségi pá-
lyá zat keretében a pócspetri óvo-
da közreműködésével a Sóterápia 
prog ramelem, melyben 15 gyerme-
ket tudunk két heti rendszeresség-
gel egy-egy foglalkozásra átvinni 
a sószobába Csekk Jánosné veze-
tésével. Szeptember 30-án a nagy-
csoportosok egy kedves történettel 
meghirdették az óvoda gyermekei-
nek a januárban tartandó mesemon-

dó versenyünket Pályu Györgyné 
és Fibi Gyuláné felkészítésével. 

• Októberben beindultak a ne-
velési időn túli tevékenységek in-
tézményünkben: néptánc, ovi-an-
gol, ovi-foci, kézműves műhely, 
ze ne-ovi, hittan, pszichológiai fog-
lalkozás, logopédia, fejlesztő fog-
lalkozás. Színházi látogatást tet-
tünk Nyírbátorban eddig 2 alka-
lommal.

• A csoportok Magyra kirán-
dultak „állatsimogatóba” Tamás 
Fe renc lovasszekerével. A nagy-
cso portosok „gyárlátogatás” cí-
mén a nyírbátori ÉDEN pékséghez 
látogattak el, ahol a kenyér készí-
tésének minden lépését, fortélyát 
meg ismerhették. November 30-án 
a Máriapócs Város várossá avatá-
sának 20. évfordulóján a nagycso-
portosok egy vidám „szivárvány 
tánc cal” lepték meg a város lakóit.

Mindenkinek Kellemes Kará
csonyi Ünnepeket, és Boldog Új 
Esz tendőt kívánunk!

Bajzáth Viktória óvodavezető
Az óvoda dolgozói

Almaszedés, sóterápia,
ovi-foci az óvodában

Szülői alkotódélután

A Máriapócsi Napköziotthonos Óvodában 2013. no-
vember 27-én szintén hagyományként megrendezték az 
adventi alkotódélutánt Páldi Jánosné ötletei alapján a 
szülők részére, melyre mindig nagy érdeklődéssel men-
nek az alkotni vágyó szülők.

A Mikulás az óvodába is ellátogatott

A December 5-én a Mikulás ellátogatott óvodánkba. 
Míg várakoztak a gyermekek az óvónénik egy hangulat-
keltő mesével ajándékozták meg őket Hajdu Mihályné és 
Páldi Jánosné szervezésével.

December 6-án a Kistérség Mikulásai is eljöttek 
hozzánk, hiszen a mi óvodásainkról a kistérségnél is tud-
ják, mennyire jók.  J
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kirándulás a történelmi 
emlékhelyeinken

2013. december 07-én tartottuk a TÁMOP 3.3.14. 
A-12/1 Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsola-
tok ki alakítása című nyertes pályázat projektnyitóját 
az ilki Bethlen Gábor Általános Iskola nevelőtestületé-
vel. A pályázat megvalósítása során tanulóink a Ba-
rangolás a Báthoryak és a Rákócziak földjén közös 
pro jektben vesznek részt. A tartalmi munka mellett, 
melyet angol nyelven is szeretnénk prezentálni. Ta-
nulóink 10 alkalommal vesznek részt egynapos kirán-
dulásokon történelmi emlékhelyeinken, s a projekt ré-
szeként fonyódligeti táborozásra is adódik lehetőség. 
A pályázat B komponense külföldi testvériskolákkal 
való kapcsolat felvételére is lehetőséget ad, amire a 
ké sőbbiekben kell pályázatot benyújtani.

Vincze Sándor
intézményvezető

néhány fontos információ:

Téli szünet: 2013. december 23. – 2013. január 5. 
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2013. december 
21. (szom bat), a szünet utáni első tanítási nap 2014. 
ja nuár 6. (hétfő). A szorgalmi idő első féléve 2014. 
január 17-ig tart. Az iskola 2014. január 20-ig értesí-
ti a szülőket az első félévben elért tanulmányi ered-
mé nyekről.

Kellemes karácsonyi ünnepeket, és boldog új 
évet kíván az iskola dolgozói és tanulói nevében:

Vincze Sándor
intézményvezető

Őszi kézműves termékeikkel 
az iskolás gyerekek

A 2013/2014-es tanévet ünnepé-
lyes tanévnyitó rendezvénnyel nyi-
tottuk meg, ahol nagyobb diák jaink 
kedves műsorral készültek Iván-
csik Istvánné vezetésével. Hagyo-
mányainkhoz híven végzős diákja-
ink pedig átadták első osztályosa-
ink számára az iskolai egyensálat, 
egyennyakkendőt. Iskolánkban az 
idén 43 gyermek kezdte meg első 

osz tályos tanulmányait. Megérke-
zett nevelőtestületünkhöz új lektor-
tanárunk Charlotte Jade Cooper, 
aki az Angliából utazott Magyaror-
szágra, hogy tanulóinkkal megis-
mertesse az angol kultúrát, hagyo-
mányokat.

Vincze Sándor
intézményvezető

Ebben az évben is megrendezésre került a színvonalas Halloween-i 
ünn epség mely keretein belül, a két tanítási nyelvű képzésben résztvevők-
nek  alakalmuk nyílt bemutatni csoportos produkcióikat is. A jelmezver-
seny után különböző zenés és táncos vetélkedőkön mulattuk az időt. Az 
ün nepség záró akkordjaként sült tököt kapott minden jelenlévő, illetve az 
osz tályok közötti versenyt is jutalmaztuk.

Vincze Sándor
intézményvezető

Tanévnyitón mutatták be
az új lektortanárt

Halloween, sült tökkel
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Mócsán Máté vehette át azt az ajándékcsomagot, amelyet az 
augusztusi Pócsi újság játékának helyes megfejtői kö zül sorsol-
tak ki!

Ezúton is gratulálunk neki!

Ügyelet 
időpontja

Állatorvos 
neve Székhelye Telefonszám

2013.12.24–25. Dr. Oláh 
Zsigmond

Pócspetri, 
Vasvári P. u. 12. 06/30/353-7325

2013.12.26–27. Dr. Vágó árpád Nyírbátor, 
Császári u. 17. 06/20/951-3441

2013.12.28–29. Dr. Szabó Sándor Nyírbátor, 
Homokkert u. 2. 06/30/289-4131

2013.12.31–
2014.01.01.

Dr. Csapláros 
György

Encsencs, 
Fő u. 76. 06/20/254-0960

Várjuk olvasóink régi fotóit! Olyan családi albumban meg-
lé vő képeket kérünk Önöktől, amelyek mindannyiunk számára 
érdekesek lehetnek, mégpedig azért, mert városunkban, és ol-
vasóink családi eseményein készültek – a távoli múltban. Sze-
retnénk a múltidézéssel, az emlékek közreadásával a mát és a 
jövőt ilyen módon is hozzákapcsolni történelmünkhöz.

A képek küldésének módja: 
Digitalizált formában a  pocsiujsag@gmail.com email cím-

re, vagy személyesen a Má riapócsi Művelődési Ház és Városi 
könyvtárban, ahol digitalizálják, és visszaadják tulajdonosának 
a képeket.

Az eddig beérkezett képekből válogatás:

Máriapócsi óvodások 1956-ban

Óvodai ballagás 1980-as évekből

„Rendőrnap” az oviban
2013. október 17-én délelőtt a máriapócsi óvodás gyereke-

ket rendőrségi sziréna csalogatta ki az udvarra.
A szülői kezdeményezésre indult „Rendőrnap” nagy sikert 

ara tott a kicsik körében. A rendőr apukák összefogásának, kezde-
ményezőkészségének, elhivatottságának köszönhetően a délelőtt 
folya mán az óvodában az MRFK Képzési Alosztály technikai és 
önvé delmi bemutatója, a Nyírbátori HRK kutyavezetőjének be-
mutatója, a Nyírbátori Rk. bűnügyi technikusának bemutatója, va-
lamint a Máriapócsi Rendőrőrs gépjármű bemutatója színesítette 
a mindennapokat. A gyerekek kipróbálhatták a rendőrautót, beül-
tek sziré náztak, használhatták a hangosbeszélőt. Majd a rendőrség 
„fegyverarzenálját” tekinthették meg.  

A legnagyobb öröm az volt, hogy itt most nem érvényesült az 
a szabály, miszerint „mindent a szemnek, semmit a kéznek”. Mi-
kor minden gyermek megismerkedtek a fegyverekkel, követke-
zett a rendőri intézkedések bemutatása: a törvénytisztelő állam-
pol gár iga zoltatásától egészen a körözött bűnöző elfogásáig. Mi-
kor minden rosszfiú kézre került a rendőrkutya kereste meg az el-
du gott csempészárút. Néhány óvodás ajándékba hazavihetett egy 
tányérle nyomatot, melyet a bűnügyi technikus készített. Szülői 
kezdeményezésből – Lőrincz Péter, Mócsán Imre, Spekker Lász-
ló –, felajánlásból, a rendőrség jótékonysági hozzáállásából való-
sul hatott meg ez az élményekkel teli nap. Köszönet érte nekik, a 
Rendőrség vezetőségének, dolgozóinak, akik időt és pénzt nem kí-
mélve vették a fáradságot, hogy 82 gyermek délelőttjét érdekessé 
és feledhetetlenné tegyék.

Játszott és nyert! Máriapócs és olvasóink anno...

December havi
állatorvosi ügyelet
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Adventi készülődés
a Boldog ii. János Pál Pápa

idősek otthonában

Milyen lehet a karácsony egy idősek otthonában?

Család, együttlét, szeretet, meghittség, ajándékozás 
– ezek a fogalmak jutnak eszünkbe a karácsonyról, és 
eze ket az érzéseket éljük át a családtagjaink körében. De 
vajon milyen lehet a karácsony egy idősek otthonában?

Már égnek az adventi gyertyák, amelyek a készülő-
dés jelei. Lakóink is hozzájárulnak az ünnepi hangulat 
meg teremtéséhez. Már a kézműves foglalkozásokon el-
kezdtük a karácsonyfadíszek készítését. Közösen kará-
csonyi díszekbe öltöztetjük a társalgókat, ebédlőt, aulát, 
és kápolnát. 

Utolsó napokra tartogatjuk a karácsonyfák feldíszí-
tését. Teadélutánon beszélgetünk a különféle hagyomá-
nyokról, népszokásokról. Ünnepi témájú filmeket vetí-
tünk, történeteket és verseket olvasunk fel. Évek óta ha-
gyomány a mézeskalácssütés. Izgalommal várják a kis 
óvodásokat, akik egy karácsonyi műsorral kedvesked-
nek majd. A dolgozók is készülnek egy kis meglepetés-
sel.

Nem mintha máskor nem lenne szükség a szeretetre, 
de mégis valahogy ilyenkor láthatóan és megtapasztal-
ha tóan nagyobb az egymásra való figyelés érzése.

                                                                                                           
Linzenbold Sándorné

szociális és mentálhigiénés munkatárs

Szeptember végén nagy lázban 
égett a II. János Pál Pápa idősek ott-
hona. A lakók már nagyon várták az 
október elsejét. De nem csak az itt 
lakók, hanem Máriapócs idősei is.  
Mikor elérkezett a nagy nap az aula 
teljesen megtelt, de nem csak az itt 
lakókkal, hanem a város idősei és a 
Szent Makrina Szociális Otthon la-
kói is megtiszteltek bennünket a je-
lenlétükkel.

15 órakor kezdődött az ünnep-
ség. Az itt lakók versekkel készül-
tek. Máriapócs díszpolgára, a hí-
res festőművész, Komiszár János 
meg nyitotta kiállítását és köszön-

tötte a jelenlévőket. Ezután az ér-
pataki asszonykórus adta elő szó-
rakoztató dalcsokrát. Természete-
sen a polgármester úr, Papp Berta-
lan és a képviselő testület több tag-
ja is megtisztelték az időseket je-
len létükkel. Ők mindenkit meglep-
ve nem üres kézzel érkeztek, hiszen 
az asszonyok kaptak egy szál fehér 
rózsát a férfiak pedig egy üveg bort. 
A műsor zárásaként megjelent kö-
rünkben Varga József, aki hangu-
latos zenéivel táncra serkentette a 
ked ves ünnepelteket.

Halász György papnövendék

idősek napja

„Az emberi szellem természeténél fog
va a jóra, az igazra, és a szépre irányul.  
Az esztétikai érték nem más, mint a szép. 
Ér zékenynek kell hát lennünk a szépre, az 
esztétikumra, mert aki érzékeny a szépre, 
az érzékeny az életszentségre is.” 

 Monostory Viktória 

Aprócska összejövetelt tartottunk, de-
cember 6-án a máriapócsi Boldog II. János 
Pál pápa Idősek otthonában habár az ap-
ropó semmiképp nem nevezhető aprónak. 
Két művész munkássága került elismerés-
re ezen a napon. Egyikük az otthon lakója, 
Oláh István népi iparművész, aki fa, csont, 
szaru és különböző más anyagok meg-
munkálásával a leghétköznapibb haszná-
lati tárgyakat tette a népi hagyomány kéz-
zel fogható folytatásává. Képkeretek, só-
tartók, gyufatartók, sétabotok, polcok, szé-
kek kerültek ki a keze alól, melyek felüle-
tein mesék, történetek elevenedtek meg. A 
művésznek eddig több mint ötven kiállítá-
sa volt, külföldön is számtalan, pl. Finn-
országban, Lettországban, Németország-
ban munkái Déri Múzeumban is látható-
ak. Megromlott látása miatt manapság már 
nem alkot, de elajándékozott szerszámai 
diákjai kezében tovább dolgoznak.

A Brassai Művészeti-díj Kuratóriu-
ma, és a Brassai Jövőjéért Kuratórium, 
Oláh Ist ván fafaragó népi iparművészt 
egész életében végzett alkotó tevékenysé-
géért Brassai Művészeti–díjban részesítet-
te. Monostory Viktória a Szent Bazil Okta-
tási Központ középiskolájának alapító tag-
ja, így már 21 éve szolgálja a Hajdúdorogi 
Egy házmegyét oktató-nevelő munkájával 
és művészi tevékenységével. A ikonfes-
tés mellett linómetszés, rézkarckészí-
tés, tűzzománcozás, üvegfestés, falfestés 
technikáit is elsajátította, majd természe-
tesen továbbadta diákjainak. Az ered-
mény szemmel látható: a görögkatolikus 
iskola és kollégium falain. Diákjai mun-
kái több helyen is megtalálhatók: megyei 
tárlatokon, egyházközségi kiállításokon és 
a Brassai Galériában, emellett állandó és 
ered ményes szereplői különböző rajzver-
senyeknek. 2012-ben  Fülöp püspök atyá-
tól ünnepélyes keretek között kapta meg a 
„Görögkatolikus Nevelését Díjat”.

Monostory Viktória oktató-nevelő 
mun kájával, művészeti tevékenységével és 
elmélyült hitéletével példa mind a tanárok 
mind a diákok számára, ezért méltán érde-
melte ki, hogy a Brassai Művészeti-díj Ku-
ratóriuma és a Brassai Jövő  jéért Kuratóri-

um a kiváló tanárt és tűzzománcművészt 
Bras sai Művészeti-díjban részesítse.  

Mind két díjat a kuratórium elnöke Ko-
miszár János festőművész adta át, aki örö-
mét fejezte ki, hogy az átadás itt történ-
hetett meg, hiszen mint mondta: számára 
Pócs ra jönni olyan, mint haza érkezni. 

Ez a díjátadó talán emlékeztet minket 
arra, hogy az igazi művészeket nem feltét-
lenül a reflektorfényben, vagy ha úgy tet-
szik az elefántcsont-torony legfelső emele-
tén, bezárt szobában kell elképzelni: köz-
tünk járnak, és csendes, de szívós munká-
val teremtenek és őriznek értékeket. 

Komiszár János méltatása alapján: 
Májer Zsuzsa 

Az igazi művészek köztünk járnak
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Őseink hitére emlékeztető római
katolikus templom

Már 1326–28 körül említik István pócsi papot, aki 
Csa nád egri püspök helynöke volt, és Máriapócson 
tel jesített lelkipásztori szolgálatot. A felújításra váró 
„kis templom” – ahogyan szeretjük emlegetni – titka 
ép pen ezért felkeltette érdeklődésünket, hogy vajon 
egy idős-e az első katolikus közösséggel. A régészeti 
ku tatás eredménye a vártnál sokkal érdekesebb ered-
ményt hozott. Egyértelmű bizonyítást nyert, hogy a 
torony egyépítésű a hajóval és a szenttéllyel. Sőt, elő-
került az eredeti u.n. ikerablak is a torony falán, va-
lamint feltárásra kerültek a középkori ablakrések is: a 
szentélyen két ablak, és a déli falon egy kis karzat ab-
lak (ami azt bizonyítja, hogy már eredetileg is karza-
tos volt templomunk) és két, kissé csúcsíves, nagyobb 
méretű, rézsűsen szűkülő falazott kávájú ablak.

A templom első említése a 14. századból, az 
1320-as évek végéről ismert, és eredeti titulusa: Szűz 
Má ria. Azonban a legalsó vakolatrétegen fennmaradt 
Köpönyeges Madonna freskó a 14. század végé nek 
ábrázolási stílusa. Mindezek alapján a kutatók úgy-
vélik hogy a legkorábbi forrásokban emlegetett temp-
lom nem azonos a ma is állóval. Ennek bizonyításá-
ra további kutatások szükségesek, tény azonban, hogy 
temp lomunk az 1300-as végén már állt, és tornyával, 
ha jójával és szentélyével és sekrestyéjével Isten di-
csőségét és a pócsiak ősi katolikus hitét hírdeti a vi-
lágnak. Méltán lehetünk büszkék templomunkra, hi-
szen nem sok olyan település van a mai Magyarorszá-
gon, ahol így megmaradt volna az eredeti templom.

Ez az ősiség kötelez minket az átgondolt, és szak-
szerű felújítás megtervezésére és kivitelezésére. Eb-
ben nyújt segítséget a Magyar Nemzeti Múzeum, 
Örök ségvédelmi Főosztálya és a helyileg illetékes 
Örök ségvédelmi Hatóság. Reményeink szerint ta-
vasszal elkezdődhetnek a munkálatok, és egy külse-
jében megújult, de az eredeti állapotokat jobban tük-
röző templom várja majd a híveket és a városunkba 
lá togatókat.  

Szenes István plébános

karácsonyi betlehemes műsort
adnak elő a nagycsoportos

gyerekek

December 21-én (szombaton) óvodánkban kará-
csonyi betlehemes műsort adnak a nagycsoportos 
gyer mekek Pályu Györgyné és Fibi Gyuláné felkészí-
tésével a kisebbeknek, szülőknek, meghívott vendé-
geknek. 

Ezzel a karácsonyi műsorral megörvendeztetik 
még a gyermekek a Boldog II. János Pál Pápa Idő-
sek Otthona lakóit 19-én 10.00 órától, a Szent Mak ri-
na Szociális Otthon lakóit 20-án 10,00 órától, és a vá-
ros lakóit a Görög Katolikus Kegytemplomban 22-én 
9,00 órától. Sok szeretettel várunk minden kedves ér-
deklődőt.

Bajzáth Viktória óvodavezető
és az óvoda dolgozói

Tamás László vagyok Máriapócs-
ról. Itt a helyi iskolában 8. osztályos. 
Min denképpen görög katolikus isko-
lában szeretnék tovább tanulni. A 
Pócsi Karácsony tőlem néhány év-
vel idősebb. Mivel édesapám is na-
gyon régóta szerepel, ezért én is be-
lecsöppentem e gyönyörű, meghitt 
hangulatú Betlehemes játékba. Mi-
kor elkezdtem még kis bátortalan al-
sós gyermek létemre próbáltam mi-
nél jobban alakítani. Együtt nőttem 
fel az előadással. Ahogy csepered-
tem, úgy nőtt a színvonala, a látoga-
tottsága, fejlődött a minősége. A mi 
családunkat bőségesen ellátta a Jóis-
ten kegyelmekkel, mert az egész csa-
lád szerepelt már e darabban. Én kis-
pásztor voltam a kezdetektől, később 
más feladatokat is bíztak rám. Ami-
óta csak visszaemlékszem édesapám 
játssza az öregpásztor szerepét, amit 
Isten áldotta tehetséggel alakít. Év-
ről évre szeretettel felvállalja a helyi 
atyákkal együtt a pásztorjáték ren-
dezését, irányítását. Ez nekem, mint 
gyer mekének nagyon sokat jelentett 
mindig is. 

Ebben a gonoszsággal teli világ-
ban megszámlálhatatlan a bánatos, 
feldúlt lélek. De Isten azért küld-
te egyszülött fiát, Jézus Krisztust, 
hogy megváltsa a mi bűneinket. Az 
emberek létezése szeretet nélkül mit 
sem ér. Éhezik, szomjazzák az em-
beri lelkek, hogy egy kicsit törőd-
jenek velük. Néha elég egy mosoly, 
ami nyugtatja a bánatot és segít a hit-

ben. Hogy legyen egy kebel ahol ki-
sírhatják magukból a fájdalmat. Erre 
itt van Máriapócs ahol a Könnyező 
Szűz várja sebesült lelkeinket, hogy 
segítsen erőtlenségeinken. 

Az egész éves munkánk, fárado-
zásunk végül enyhül egy kicsit, mert 
tudjuk, hogy a Karácsony egyben 
megnyugvás is. Hisz ilyenkor min-
den katolikus ember ünnepel. Elme-
gyünk a templomba, és utána haza-
megyünk. Otthon a frissensült kalács 
illata bódít. Majd következik min-
den gyermek által várva-várt pilla-
nat: az ajándékok. De a sok világi 
ajándék mellett mégis a legnagyobb 
ajándék Jézus születése. És az a húsz 
szereplő, akik idejüket nem sajnál-
va járnak hetente egyszer hétköznap 
este próbálni, lelkiismeretesen készí-
tik, csiszolják, hogy még többet ad-
janak, mert tudják, hogy december 
24-én este eljön több ezer ember ide 
a templomtérre, s várják az égi aján-
dékot. S ezek az emberek, akik ellá-
togatnak évről évre erre az előadás-
ra, e misztikus környezetben idejüket 
nem sajnálva alig várják azt az egy 
órát hóban, fagyban, hogy újra fel-
idézzék kis Jézuska születését. Mert 
az emberek, akik minden évben újra, 
s újra Szenteste eljönnek, el nem tud-
ják képzelni karácsonyaikat a Pócsi 
Karácsony nélkül. A szeretet még na-
gyobbat kiált, mert ezt a pásztorjáté-
kot itt a Szűzanya előtt adhatjuk elő. 
Végszóként néhány gondolat édes-
anyámtól. 

Pócsi karácsony

„ Megindító érzés, szó nincsen rája, 
Szeretetre éhes, szomjazó világba. 
Égi üzenetet ily módon átadva. 
Boldogabb tán az, ki ünnepet varázsolt,                                                                                              
Teremtve érzéssel Szebb, és Jobb világot”                   Tamás László
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Adventkor a 19–20. század óta szo-
kás koszorút készíteni. Az adventi koszorú 
ősét 1839-ben Johann H. Wichern né-
met evangélikus lelkész készítette el: egy 
felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát 
helyezett el, melyek közül minden nap egy-
gyel többet gyújtott meg karácsonyig. 

Ma az adventi koszorú általában fenyő-
ágból készített kör alakú koszorú, melyet  
négy gyertyával díszítenek. A gyertyák 
színe katolikus körök-
ben lila, kivéve a har-
madik vasárnapra ju-
tót, amely rózsaszín. A 
gyer tyákat vasárnapon-
ként (vagy előző este) 
gyújtják meg, minden 
alkalommal eggyel töb-
bet. A világító gyertyák 
számának növekedése 
szimbolizálja a növek-
vő fényt, amelyet Is-
ten Jézusban a várako-
zónak ad karácsonykor. 
Az adventi koszorún 
mind a négy gyertya 
egyszerre ég az utol-
só vasárnapon. Min-
den gyertya szimbolizál 
egy fogalmat: hit, remény, szeretet, öröm. 
A gyertyák egyben a katolikusszimbolika 

szerint egy-egy személyre vagy közösség-
re is utalnak:

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

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

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

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

Forrás: Magyar Katolikus lexikon

2013. aug. 24–25.-ei hétvégén, öreg-
diákok zarándokoltak Máriapócsra, hálát 
adni a hajdani iskolás évekért, s az azóta 
Is tennel eltöltött időért. 

A Szent Liturgiát Ősz Tibor nyíregy-
házi iskolalelkész vezette, a szent beszé-
det Mosolygó Tibor atya tartotta a Kirá-
lyi Mennyegző perikópáról és a „Ti vagy-
tok a föld sója és a világ világossága” jé-
zusi mondatról. Keresztelésünkkor, mind-
egyikünk keresztszülője ka pott egy égő 
gyertyát a szertartást végző paptól. A gyer-
tya lángja, a hitünk fényét jelképezi, ami 

megvilágítja az utat a mennybe. Gondol-
kozzunk el rajta, hogy ég-e még a hitünk-
szeretetünk gyertyája, világít-e mások szá-
mára is, utat mutatva? Tudok-e só módjára 
felolvadni a környezetemben, boldogabbá 
téve azt? Merjük Isten tenyerébe helyez-
ni magunkat, hogy világossággá, sóvá vál-
hassunk, az Ő tervei szerint. Ne felejtsük 
el, hogy augusztus 29-én Keresztelő Szent 
János feje vételének emlékünnepe lesz, 
mely szigorú bőjti nap.

Papp Nóra

Használatának népszokása 1900 kö-
rül kezdődött, kialakulása egy német édes-
anyához kötődik, akinek kisfia, Gerhard, 
már hetekkel az ünnep előtt türelmetlenke-
dett a várva-várt és megszokott karácsonyi 
ajándékok miatt.

Az édesanya ezért érdekes és megle-
pő játékot talált ki gyermeke számára: egy 
kemény papírlapot huszonnégy részre osz-
tott, mindegyik részre rátűzött egy-egy da-

rab csokoládét, majd megengedte, hogy 
a gyermek minden este megegyen egyet-
egyet közülük. Mikor a kisfiú felnőtt, nem 
fe lejtette el édesanyja meglepetését, és 
üz leti vállalkozásba kezdett. Olyan nap-
tárt szerkesztett, amelyen huszonnégy ab-
la kocska mögé egy-egy darab csokoládé 
vagy cukorka volt elrejtve, s ezek csak a 
spa letták kinyitása után váltak láthatóvá.

Forrás: Magyar Katolikus lexikon

Az adventi koszorú

Öregdiákok zarándoklata Máriapócsra

Az adventi naptár

Karácsonyi LiTUrGiKUs rend 
a Máriapócsi KeGyTeMpLoMban

2013.
December 24., kedd:

15:00 Kántálás a négy égtáj felől
16:00 Pócsi Karácsony
17:30 Nagy alkonyati istentisztelet 
 Nagy Szt. Bazil Liturgiájával
00:00 Éjféli Istentisztelet

December 25., szerda: 
Karácsony I. nap

08:00 Szent Liturgia
10:00 Szent Liturgia
15:00 Vecsernye

December 26., csütörtök: 
Karácsony II. nap 

06:45 Utrenye
08:00  Szent Liturgia
10:00 Szent Liturgia
15:00 Vecsernye

December 27., péntek: 
Karácsony III. nap

08:00 Utrenye
10:00 Szent Liturgia
17:00 Szent Liturgia
Liturgiát követően Vecsernye

December 29., vasárnap
06:45 Utrenye
08:00  Szent Liturgia
10:00 Szent Liturgia
17:00 Szent Liturgia
Liturgiát követően Vecsernye

December 31., kedd:
Hálaadás 

17:00 Szent Liturgia
Január 1., szerda: 
Nagy Szent Bazil főpap

08:00 Utrenye
10:00 Szent Liturgia
17:00 Szent Liturgia
Liturgiát követően Vecsernye

Karácsonyi Miserend

a róMai KaToLiKUs TeMpLoMban

2013.
December 25.: 

09.15 Szent mise, utána pásztorjáték
December 26.: 

09.15 Szent mise
December 27.: 

09.15 Szent mise
December 29. 
Szentcsalád napja

09.15 Szent mise
December 30.:

16.00 Évvégi hálaadás
2014. Január 1.: 

09.15 Szent mise
2014. Január 5. 

09.15 Szent mise
2014. Január 6.: 

09.15 Vízkereszt
09.15 Szent mise
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2013. 11. 30-án és 2013. 12. 01-én ünne-
pelte várossá válásának 20. évfordulóját Má-
riapócs.

2013. november  30-án  délután 13 órától 
kezdődött a két napos ünnepi programsorozat, 
Papp Bertalan Máriapócs Város polgármes te-
rének köszöntőjével, majd népzenei műsort te-
kinthettek meg az érdeklődők, amelyben töb-
bek között közreműködött a Máriapócsi Nap kö-
zi otthonos Óvoda, a Magyar–Angol Két Taní-
tási Nyelvű Általásnos Művészeti Iskola Citera 
Ze nekara és Énekkara, a Máriapócsi Nyugdíjas 
Egye sület, a Fodorinda Eggyüttes Dalköre, az 
Arany Ősz Népdalkör Baktalóránthűázáról, az 
Érpataki Asszonykórus, a Petri Pengetős Citera 
Ének Együttes és a Guba Néptánceggyüttes. Az 
ün nepi műsor után a díjnyertes Máriapócsi böl-
lércsapat által elkészített disznótoros finomságo-
kat kóstolhattak a vendégek, majd 17.00 órától 
Máriapócs vezetősége testvértelepülési megálla-
podást írtak alá a Felvidéki Klokocov település-
sel, Kárpátaljai Mezőgecsével, Erdélyből Mező-
fénnyel, és Csíkpálfalvával. Az estét Sebestyén 

Márta és a Szent Efrém Kórus ünnepi koncertje 
zárta a Máriapócsi Bazilikában. 

2013. december 1-jén, Komiszár János Hol-
ló László díjas festőművész avatta fel azt a 
márvány táblát, amelyen az elmúlt húsz évben 
elhunyt azon civil emberek neve szerepelt, akik 
sokat tettek a városért, a közösségért. A Püspö-
ki Szent Liturgia után, a várossá válás 20. év-
fordulója alkalmából városi kitüntetések, elis-
merések adományozása következett, mely ün-
nepségen Dr. Semjén Zsolt Miniszterelnök – he-
lyettes díszpolgári címet vehetett át. Kapin Ist-
ván; Balázs Csabáné; Oszlávszki József; a Pócsi 
Ka rácsony szereplői, emlékérmet, Kovács Ist-
ván, Pásztor Károly, Vincze Sándor, Tóth Ár-
pád; Szarka György; emlékplakettet, Dr. Kiss 
Bé la, és Simicskó István pedig, Papp Bertalan 
Má riapócs Város polgármesterének elismerését 
vehettek át, a Máriapócsért tett kiemelkedő mun-
kájukért. Varga József részére, posztumusz „Má-
riapócsért” emlékérmet adományoztak.

Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal

20. születésnapját ünnepelte Máriapócs Alapítvány 
a Máriapócsi 

Óvoda 
gyerekeiért

Az óvodai alapítvány 2007 óta 
működik. Bevételeink jelentős ré-
sze par koltatásból, pályázatokból, 
és a felajánlott „1” %-ból szárma-
zik.

Idei bevételünk 367.220,– Ft volt, 
az „1” % felajánlásból 176.670,– 
Ft-ot kaptunk, melyet min den támo-
gatónknak szívből köszö nünk.

2013-ban 300.065,– Ft kiadá-
sunk volt, melyet kirándulásokra, 
év  záróra és más rendezvényekre 
for dítottuk. Jelenleg 1.379.945,– Ft 
van a számlákon, mely összeg, je-
lentős önrészt biztosíthat egy sike-
res 2014-es pályázathoz.

Kívánok mindenkinek Áldott 
Karácsonyi ünnepeket és eredmé-
nyekben gazdag Új esztendőt.

Hajdú Mihályné 
kuratórium elnöke

Ruszin Egészséges 
Életmód

és Természetvédő
Tábor

Önkormányzatunk az élhetőbb, 
tudatosabb, egészségesebb lét felté-
teleinek megteremtése, életminőség 
fejlesztése célkitűzés megvalósítá-
sának érdekében pályázatot nyújtott 
be a Ruszin – Egészséges Életmód 
és Természetvédő Tábor megszer-
vezésére.

A pályázati támogatással megva-
lósuló program összköltsége nettó: 
2 953 500,– Ft, bruttó 3 750 945,– 
Ft.

 A projekt megvalósításához igé-
nyelt támogatás 2 953 500,– Ft. A 
pá lyázat elbírálása eddig még nem 
történt meg. De bízunk a pozitív 
elbí rálásban.

Ruszinkó Jánosné elnök

Testvértelepülési megállapodás aláírása

A Szent Efrém kórus és Sebestyén Márta
ünnepi koncertje

Márványtábla avatása

Dr. Semjén Zsolt díszpolgári cím átvétele közben

Fodorinda énekkar

Petri citerások előadás közben



Gólya hozta!

Köszöntjük településünk újszülötteit:

•   Horváth Vivien
született: 2013.08.10. 
anyja neve: Fürtös Adrienn

•   Bákonyi Maja Mária 
született: 2013.11.10. 
anyja neve: Bákonyi Nikoletta

•   Tóth Debóra
született: 2013.11.25. 
anyja neve: Bakó Éva

Jó egészséget, 
és boldog életet kívánunk nekik!

Elhaláloztak
2013. augusztustól

Tamás gyula
Balázs Csaba
Borsi János

Szilágyi Jánosné
Fábián Jánosné
kunszabó Pál

ignácz Józsefné
Molnár Pál

Bihari Albert
Hostyisovszki János

Nyugodjanak békében!

HÁzASSÁgoT kÖTÖTTEk

Mosolygó Róbert és Fibi Diána

Dr. Péterfai Dávid és Haller Éva

             Gorcsa Péter és Zuró Éva                         Mikó Norbert és Mikula Dzsenifer

Sok boldogságot kívánunk nekik!
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Szépkorúak köszöntés

Ismét szépkorút köszöntött Máriapócs Vá-
ros. Kapros Lászlóné, és Dr. Varga Istvánné 
ve hette át az Orbán Viktor miniszterelnök ál-
tal aláírt oklevelet, és fújhatta el tortáján a 
szép kort jelző gyertyákat.



Ruszin karácsony

A családsegítő szolgálatnál Dr. Kissné Bunya Erika vezetésével 
adventi alkotódélutánon

Dr. Varga Istvánné szépkorának 
köszöntése

A Diákönkormányzat Mikulásai

Megkezdődött az Új Kulturális 
Központ, Polgármesteri hivatal 

és könyvtár építése
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JuDo MÁRiAPÓCSon

A Judo (Cselgáncs) nem egy sportág önmagában, hanem 
egy komplex testnevelési rendszer! Japánban óvodától egye-
temig a judo mozgásanyagára épül az iskolai testnevelés. Ha 
azt nézzük, hogy Japán a világ vezető hatalma lett és itt él-
nek legtovább az emberek (az átlagéletkor 10 évvel magasabb 
mint Magyarországon!) akkor feltétlenül figyelmet kell fordí-
tani arra, hogy miképpen érték el ezt. – Nagyrészt a Judo se-
gítségével. – A Judo az egyetlen sportág a világon amelynek 
kü lön egyeteme van (Kodokan Egyetem). A Judo ezen túlme-
nően olimpiai versenysportág, mára  Magyarország legered-
ményesebb és legnépszerűbb küzdősportja lett!  

Milyen többletet jelen ez a gyermek számára?
– A Judo speciális és általános mozgásanyaga harmoniku-

san fejleszti az embert fizikailag és pszichikailag.  
– A Judo segít a képi gondolkodásban, a vizuális, szen zo-

mo toros, térkoordinációs, kombinációs képességeket hatéko-
nyan és jelentősen fejleszti. (Különböző tanulmányok szerint 
kontrollcsoportokhoz képest 50–80%-os, fejlődés!) 

– A testi épség védelme hozzátartozik egészségünkhöz! A 
Judo az egyetlen sportág amelynek az ESÉSEK tanításra saját 
módszertana, technikai rendszere van. 

– Speciális gimnasztikája kiválóan alkalmazható a 
rehabi litációban, de általános fejlesztésre is megfelelő. A tra-
díció és a versenysport kapcsolata, több évszázados hagyo-
mánya öt vöződik ebben a mozgásanyagban. 

– Speciális gimnasztikai elemei révén a mozgásszervi 
be tegségek és a belső szervi betegségek leküzdésében is na-
gyon hatékony, Ázsiában gyógytornára, egyéb gyógykezelés-
re használják

Összegezve hogy a judo test és személyiség nevelési 
eszköz, komplexpedagógiai rendszer. Az edzések módszer-
tana (cso portos, páros tanulás, egyén differenciálás) évek-
kel meg előzte a ma oktatott pedagógiai metódusokat. Mit 
fejleszt hetünk? Pl.: egyensúly, stabilitás, térkoordináció, nagy 
moz gások, finom mozgások, szem–kéz koordináció (ez külö-
nösen fontos az értelmileg akadályozott gyerekeknél), ritmi-
kus – harmonikus mozgás, ügyesség, bátorság, tulajdonképp 
a komplex személyiség a testi fejlődéssel együtt mérhetően 
jelentős fejlődésen ment keresztül a csoportokban. A képes-
ségek készségek javulása, kialakulása más sportágakban is 
hasznosítható értéket adnak a gyereknek (röplabda, atlétika, 
kézilabda, futball)! Klubunkból többszörös magyar váloga-
tottak, Európa bajnoki érmesek, olimpiai ezüstérmes verseny-
zők kerültek ki, gyermekink beutazzák az országot, a környe-
ző országokba is eljutnak versenyekre. Mindeközben nagy-
szerű közösség alakul ki, ami lehetővé teszi a további ered-
ményes munkát. Várjuk gyermekét edzéseinkre hetente 2 al-
kalommal, másfél órában foglalkozunk velük végzett szak-
edzők segítségével a Máriapócsi Iskola tornatermében hétfői 
és szerdai napokon. 

Az Egyesületi tagsági díj, ami magában foglalja az okta-
tás, képzés díját 3000,– Ft/hó.  A Judo ruha egyszeri költsége 
4500,– Ft/db (160 cm-ig).

További információ: Insticei Zoltán – 06-20/563-8615

Judo versenyen máriapócsi győztes
Friss: A 2013.12.09-n Miskolcon megrendezett regioná-

lis gyermek judo versenyen a máriapócsi Általános Iskola di-
ákja Balogh Bence első helyezést ért el. Az általunk verse-
nyeztetett gyermekek 5 arany 3 ezüst 4 bronz érmet hozhattak 
haza. Ezúton is gratulálunk a részvevőknek!

Insticei Zoltán

gyEREkSARok!

1. A kukac belemászott az almába, segíts neki kiutat keresni almalabirintusból! 
2. Kösd össze a számokat, és a kapott képet ki is színezheted.


