
   2. o.:   Önkormányzati hírek, bemutatkoznak új vezetőink 
   3. o.:   Ékes Virágszál Görögkatolikus Óvoda hírei, beruházások
   4. o.:   Szent István nap Máriapócson
   5. o.:   Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános 

és Alapfokú Művészeti Iskola eseményei
   6. o.:   Kulturális hírek, klímaváltozás 
   7. o.:  Horgász és sport hírek
   8. o.:  Intézmények, Egyesületek hírei
   9. o.:   Idősek Otthona eseményei, szociális hírek
10. o.:  Események képekben
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A tartalomból:

Márai Sándor: 
Ajándék

És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,

a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,

a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,

az emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát!

Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban,
minden pillanatban!

Ajándék ez,
csodálatos ajándék.

A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.

Máriapócs Város Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt a 2016. szeptember 30-án,

pénteken 14 órától tartandó

IDŐSEK VILÁGNAPI 
RENDEZVÉNYÉRE.

Helye: Kulturális Központ
4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.

Program:
Köszöntőt mond:

Papp Bertalan Máriapócs Város polgármestere
Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő

Ünnepi műsor
Máriapócs Város legidősebb lakójának köszöntése

Kapin Istvánnak a Családvár megáldá-
sa kor, június 12-én Papp Bertalan, a te-
lepülés polgármestere Máriapócs Város 
Képviselő-testületének döntése értel-
mében Máriapócs díszpolgára címet 
adományozta a város fejlesztéséért vég-
zett munkája elismeréseként.

Máriapócs Város Önkormányzati e l  -  
ismerését adta át Papp Bertalan pol -
gármester Lazók Józsefné peda gó -
gusnak 2016. augusztus 20-án. A 
2016/2017-es tanévnyitó ünnepsé gen 
tanár néni megkapta Balogh Zol  tán 
miniszter úrtól a Pedagógus Szolgá-
lati Emlékérmet.

Rendőrségi felhívás!

A képzéssel kapcsolatosan (időtartama, a be-
osz tásban ellátandó feladatok, illetmény és illet-
mé nyen kívüli juttatások, munkavégzés helye 
stb.) további hasznos információkat az alábbi 
police.hu oldalon megjelenő linken keresztül ol-
vashatnak: http://www.police.hu/a-rendorsegrol/
hatarvadasz-kepzes

Tisztelettel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Rendőr-főkapitányság – Sajtó 

Tel.:  06-20-365-7044
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ÚJ TANÉV, ÚJ REMÉNYEK!
2016. szeptember 1-től a Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában 

működik az Óvodánk és az Általános Iskolánk. 
A Képviselő-testület egyhangú döntését széles körű egyeztetés előzte 

meg. A szülők és a pedagógusok döntő többségének az volt a véleménye, 
hogy egyházi fenntartású legyen a két oktatási intézményünk. Meggyő-
ző désem, hogy a hitre és az erkölcsre való nevelés elengedhetetlen, főleg 
a jelenlegi helyzetben. 

 Amikor mi, felnőttek az előttünk álló népszavazáson arról is fogunk 
dönteni, hogy meg tudjuk–e védeni a kereszténységet, akkor a gyerme-
kek nevelése sorsdöntő fontosságú.

Örömteli tény, hogy az általános iskolában a tavalyi évhez képest 21-
el többen kezdték el a tanévet. A Máriapócsi Képviselő-testület továbbra 

is mindent megtesz annak érdekében, hogy a szülők anyagi terhét csök-
kentse. 

Ebben az évben is 10.000,– Ft-os támogatást nyújtunk az óvodai és 
általános iskolai gyermekek tanévkezdéséhez, felsőoktatási intézmények 
hallgatóit pedig 20.000,– Ft-tal támogatjuk.

A házasulandókat és a született gyermekeket 50.000,– Ft-tal segítjük.
Továbbra is ingyenes az étkezés a gyermekvédelmi támogatásban 

nem részesülő gyermekeknek. 
Magam és a Képviselő–testület nevében kívánok a gyermekeknek, 

szülőknek és a pedagógusoknak sikeres és eredményes tanévet.

Papp Bertalan polgármester

Kedves Máriapócsiak!
NYÍRDERZSTŐL
MÁRIAPÓCSIG...Dr. Bodnár Zsuzsannának 

hívnak, 1970. március 28. 
napján szü lettem. Ezúton 
is szeretnék bemutatkozni 
Önöknek, mint a Má ria pócsi 
Közös Önkormányzati 
Hi vatal új jegyzője. 

Engedjék meg nekem, hogy 
elő ször néhány mondatban ismer-
tessem Önökkel, hogy milyen ta-
nulmányokat folytattam, és azt kö-
vetően, hol kamatoztattam a meg-
szerzett ismeretanyagokat. Álta-
lános iskolai tanulmányaimat a 
Szamosszegi Általános iskolában 
kezdtem és fejeztem be.

Ezt követően a Mátészalkai Esze Tamás Gimnáziumban sze rez tem 
Érettségi Bizonyítványt. Jo gi tanulmányaimat a Miskolci Egyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Karán végeztem jogász szakon 2002-ben „Cum 
laude” minősítéssel. 2003. évben közigazgatási, majd 2008. évben jogi 
szakvizsgát szereztem. Jelenleg felvételt nyertem a Budapesti Közszolgá-
lati Egyetem választási szaktanácsadói szakára. 

2015 évben Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közigazgatásáért Díj-
ban részesültem. A jogi egyetem elvégzését követően Bátorliget telepü-
lésen láttam el jegyzői feladatokat 2002. június 15. napjától 2006. októ-
ber 02. napjáig. 2006. október 03. napjától 2013. december 31. napjáig a 
Nyírbátori Városi Gyámhivatalt vezettem. 

Ez idő alatt ezzel párhuzamosan Nyírbátor városban megbízott al-
jegyzői feladatokat is elláttam és a hivatal jogi képviseletét jogtanácsos-
ként. 2013. január 1-től a Járási Hivatalok felállításával a Nyírbátori Já-
rási Gyámhivatal vezetésével bíztak meg. 2015. április 1-től a szervezeti 
átalakítások miatt a gyámhivatal mint önálló szakigazgatási szerv meg-
szűnt és beolvadt a Járási Hivatalba. 

Ezt követően kineveztek a Nyírbátori Járási Hivatal Hatósági és 
Gyám ügyi Osztály vezetőjének. Ezt a tisztségemet 2015. október 31. 
napjáig láttam el, ugyanis ismét jegyzőként szerettem volna tovább foly-
tatni közigazgatási pályafutásomat. Így 2015. november 1. napjától Ho-
dász Nagyközség Jegyzőjének nevezett ki Hodász Nagyközség Polgár-
mestere. Ahová jelenleg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormány-
hivatal Kormánymegbízottjának kinevezése alapján helyettesítő jegyzői 
feladatokat látok el a megüresedett jegyzői állás betöltéséig.

Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői állását 2016. au-
gusztus 15. napjától töltöm be.

Bízom benne, hogy az új kihívásoknak megfelelve a lakossággal és 
a kollégáimmal együttműködve a város előrehaladásáért dolgozhatom.

…mindössze 12 km a távolság. Amit gyermekkorában gyalo-
gosan is többször megtett Nemzeti  Kegyhelyünk új igazgatója, 
Orosz István. Mégis: számára a szülőfalutól a jelenlegi pozíció-
ig igen  hosszú és változatos volt az út.

„Pannonhalmi diákéveim alatt tanultam meg, hogy min-
dig ott kell jól érezni és hasznossá tenni magam, ahol éppen va-
gyok. Papi szolgálatomat is ezzel a mottóval végeztem tizennyolc 
és fél éven át Kárpátalján, majd két és fél évig Bekecsen, öt évig 
Óz don, és 2016. július 1-től azon a helyen, ami minden magyar 
görögkatolikus szívét megmozdítja.” 

Az új kegyhelyigazgató nagyon megtisztelőnek tartja, hogy 
olyan összetett feladatot bíztak rá felettesei, amellyel Máriapócs 
kegy templomának és görögkatolikus intézményeinek vezetése jár, 
mint mondta: ekkora bizalomra csakis komoly felelősségvállalás-
sal lehet válaszolni.

„Szeretném megtalálni azt az egészséges arányt, ami lehetővé 
teszi, hogy a zarándokok, az intézmények dolgozói és látogatói, 
és kiemelten a máriapócsi hí-
vek örö mére, az ő érdekükben  
dol gozhassak.” István atya 
sze rint fontos ehhez a csapat-
munka, a jó hozzáállású mun-
katársak. Legalább ennyire az 
a háttér, amelyet csa ládja, fe-
lesége és öt huszonéves gyer-
meke biztosít számára. És le-
hetetlen volna a Gondviselő 
Isten szerető iránymutatása 
nélkül, ami pedig a rendsze-
res imádság útján nyerhető el.

Arra a kérdésre, hogyan 
szólíthatjuk Igazgató Urat, 
Orosz István így válaszolt: 

„Legkedvesebb számom-
ra, amikor István atyának szó-
lítanak. Ezzel kifejezésre jut, hogy elfogadnak lelki atyjuknak az 
emberek. Vágyam és törekvésem, hogy meghallgatással, beszélge-
téssel, szentségek kiszolgáltatásával (kiemelem a gyónást) tényle-
gesen segíteni tudjak. Szeretnék a hívekkel együtt tanulni, velük 
együtt járni Krisztus útján, így válni „atyáskodóvá”, atyává.”                                            

Orosz István atya
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FELÚJÍTJÁK A VÁROS RÉGI URADALMI ÉPÜLETÉT

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÍREI

Máriapócs Város Önkormányzata pályá-
za tot nyújtott be a régi uradalmi épület (a 
Mű v elődési Ház és Városi Könyvtár korábbi 
épületének) komplex felújítására. 

A közösségi és infrastrukturális fejlesz-
tés finanszírozására a „Norvég Finanszírozási 
Me chanizmus Kulturális és természeti örökség 
megőrzése és megújítása” című kiíráson, a „Vá-
rosi épített örökség megőrzése” alprogramban 

beadott pályázatukkal 92.311.426,– Ft támoga-
tást nyertek el. A pályázat eredményeként a 
felújított épületben közösségi-civil és hagyo-
mányőrző-kulturális funkciót is kialakítanak, 
valamint az épület hátsó, kertjének rendezésére 
is lehetőség nyílik.

A pályázat során weboldal is készül a vá-
rossal, a fejlesztésekkel, illetve az uradalmi ház 
egykori tulajdonosaival, a Gergelyffy családdal 
kapcsolatban. Ehhez kérnénk a lakosság segít-

ségét is: amennyiben Ön, vagy rokona, isme-
rőse bármilyen információval, történettel tud 
szolgálni a családdal kapcsolatban, kérjük, je-
lentkezzen az alábbi elérhetőségek valamelyi-
kén.

Mikula Szilvia: tel.: 06-70/331-0461, 
vagy Kulturális Központ és Városi Könyvtár: 

tel.: 06-42/385-533

Mikula Szilvia

Nagycsoportosaink április végén köszön-
tötték az édesanyákat, nagy ma mákat az óvodá-
ban, az idősek klubjában és az idősek otthoná-
ban. A középsős és kiscsoportos gyerekek évzá-
róval egybekötött ünnepség keretében mond-
tak köszönetet az anyukáknak. 

Május 2. hetében „kukucskálót” szervez-
tünk a beiratkozó gyerekek ré szére. Május 13-
án a gyerekek a Rigócsőr királyfi című mesét te-
kintették meg a Nyírbátori Kulturális Központ-
ban. A hagyománnyá vált „egészséghetünket” 
május 17–20. között tartottuk, melynek kereté-

ben fog orvosi és háziorvosi általános ellenőrzé-
sen estek át a gyerekek. Az egészséghetet kirán-
dulással zártuk, Debrecenbe a Kerekerdő Él-
ményparkba utaztunk, ahol nagyon sok új él-
ménnyel gazdagodtak a gyerekek.

Május 27-én a Máriapócsi Kulturális Köz-
pont szervezésében, Mese a barátságról című 
gyermeknapi előadást nézték meg a nagy és kö-
zépsőcsoportos gyerekek. A nagycsoportosok 
május 28-án tartották meg évzáró ünnepségü-
ket, melyen 23 gyermek ballagott el az óvodá-
ból. A nyári óvoda összevont csoporttal június 

13-tól július 29-ig műkö dött. Főbb tevékeny-
ségként említeném a közlekedjünk biztonságo-
san hetet, ahol egy „rendőr bácsi” látta el hasz-
nos információkkal ovisainkat. A nyári zár-
va tartás augusztus 1–31-ig tartott. Szeptem-
ber 1-től az óvoda új fenntartója a Nyíregyházi 
Egyházmegye lett, az intézmény új neve pedig 
Ékes Virágszál Görögkatolikus Óvoda. Az in-
tézmény szeptember 1-jétől nyitotta meg kapu-
it az óvodások előtt.

Porcelán-Ványi Melinda 
megbízott óvodavezető

A 2015/2016-os nevelési évben ballagó 
gyermekeink névsora:

Újra Színjátszó tábor 
Máriapócson

„Fantasztikus volt a hangulat a 10. Bátori Országos Színjátszó és Mu-
sical Táborban” tájékoztatta lapunkat Vona Éva. 

A közel hetven diák hat csoportban dolgozott. A Móricz Zsigmond 
Színház művészei irányították a munkát: Kosik Anita, Gulácsi Tamás és 
Tamás Attila a musical csoporttal foglalkozott, Szakály Viki a táncot és a 
koreográfiát oktatta, Nagyidai Gergő két prózai csoporttal is dolgozott. 
Munkácsi Anita a legkisebbeket irányította, Rák Zoltán a határon túli 
Szilágysomlyó diákjaival dolgozott, Horváth Viktor a drámatagozatos fi-
atalokkal alkotott, maszkórát pedig Holecskó Ildikó tartott. 

Mrozek-Tomku Kinga és Albee-művek mellett improvizatív előadá-
sok, átiratok és ősbemutatók tarkították a szombati premiert, a Nem fé-
lünk a farkastól, az Oscar, a Premier, a Has-me-se, a Hóember és a Rács-
rázók is életre keltek. 

• Barta Bence
• Bihari Boglárka
•  Csordás Erik György
• Doviscsák Szófia
• Horváth Tifani
• Hostyisovszki Stella
• Hostyisovszki Zoltán
• Jevcsák Nóra
• Jónás Letícia Ketrin

•  Kanalas Dávid 
Olivér

•  Kiss Patrícia 
Marianna

• Lautner Bálint
• Magyar Attila
• Mitruska Hanna
• Mócsán Milán
• Poczók Ramóna Éva

• Porcelán Kevin
• Sitku László Erik
• Szarka László
• Tisza Gergő
• Tóth Marcell Máté
• Turró Roland Gyula
• Váradi Petra



4 Pócsi Újság

A városlakók megelégedésére az augusztus 20-i 
ren dezvényünkön sokan vettek részt. A nap prog-
ramja a Máriapócsi Horgász Egyesület szervezésé-
ben horgászversennyel kezdődött, melynek ered-
ményhirdetése délután volt. A Horgász Egyesület 
10. éves fennállásának évfordulója alkalmából el-
ismerésben részesítette Vadon Rolandot és Vadon 
Dánielt, a versenyhorgászatban elért eredményei-
kért, valamit Czeglédi Lajost kiemelkedő közössé-
gi munkájáért. 

Az ünnepélyes megnyitón Papp Bertalan polgár-
mester úr és Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző asszony 
köszöntötte a megjelenteket és megnyitotta a 11 csa-
pat részvételével kezdődő főzőversenyt: Roma Nem-

zetiségi Önkormányzat, Ács Sándor két csapata, Nő-
szö vetség, Labdarúgó Egyesület, Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzat, Kulturális Központ, Nyugdíjas Egye-
sület, Vigyázzunk Egymásra Egyesület, Máriapócsi 
Böllérek, Napközi Otthonos Óvoda. 

A vándorserleget a Labdarúgó Egyesület nyerte 
meg kiváló csülkös pacal ételével, második lett a Nap-
közi otthonos Óvoda csülökpörköltjével, harmadik 
lett Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat – sertéspör-

költje.  A meghirdetett süteményversenyen első helye-
zett lett Balázs Csabáné liszt, cukor és gluténmentes 
tortájával, másik helyezett volt Borsi Enikő házi készí-
tésű habrolójával, harmadik lett Vona Dóra a verseny-
zők legfiatalabbja muffinjával. 

A Labdarúgó mérkőzéseken 5 csapat mérte ösz-
sze ügyességét. Első helyezett lett a Pócspetri Másna-
posok csapata, második a Bogáti SC, harmadik a Má-
riapócsi LSK. 

Elismerő oklevelet vehetett át Hajas Pál edző, 
Papp Attila másodedző és Papp János a legtöbb gólt 
– 41 – szerző focista is, valamint a sikeres évadért a 
Máriapócsi LSK. 

Az ünnepi műsor Kalapács József és Tóth Renáta 
koncertjével kezdődött. Köszöntőt mondott Kozma 
Péter Sz-Sz-B. Megyei Kormányhivatal kormánymeg-
bízottja, ünnepi köszöntőt tartott Dr. Simon Miklós 
országgyűlési képviselő Ünnepi szónoklatot mondott 
Pataki Csaba a Szatmár Megyei Tanács elnöke. 

Máriapócs Város Önkormányzati elismerését  
ad ta át Papp Bertalan polgármester Lazók Józsefné 
pedagógusnak: Az elismerés méltatására Balázs Csa-
báné pályatársat kértük fel, aki a következő szavakkal 
méltatta Editke tanár nénit: 

„Engedjék meg, hogy ezen a szép napon egy ki-
csit hagy legyek lokálpatrióta, hisz egy nagyon kedves 
kolléganőmről Lazók Józsefnéről szeretnék beszélni, 

aki a máriapócsi általános iskolába márciusban fe-
jezte be a munkáját ő is nyugdíjas lett. Máriapócson 
született. A máriapócsi általános iskolába járt, utána 
a nyírbátori gimnáziumba, majd a Bessenyei György 
Tanárképző Főiskolán tanítói szakon végzett. Az is-
kolái után Pócspetriben kezdte el a munkáját, majd 
1982-ben Máriapócsra jött. Alsó tagozatos tanító néni 
lett, kinek Lazók tanár néni, kinek Edit néni, kinek 
Editke néni. Szabadon lehetett szólítani kedvesen és 

figyelmesen, úgy ahogy ő viszonyult a gyerekekhez. 
Szerette, tisztelte őket. Egy költőnk egyetlen egy sorát 
idézem „Jó szóval oktasd, játszani is engedd.” és Edit 
tanító néni ezt tette.

Mint kolléga mindig lehetett rá számítani szinte 
azonnal észrevette, ha valamelyikünknek problémá-
ja volt és tapintatosan segített megoldani. Mindig ott 
volt mellettünk, támogatott, segített bennünket. Két 
nap múlva ő is ugyanolyan nyugdíjas lesz, mint én va-
gyok. Ehhez kívánok jó egészséget, boldog nyugodt 
életet családja körében, és a mi körünkben. Legyünk 
egymás mellett nagyon sokáig kiegyensúlyozottan 
egy mást segítve. 

Az ökumenikus kenyérszentelés előtt zárszót 
mondott Seszták Oszkár Sz-Sz-B. Megyei Közgyű-
lés elnöke. 

A délután könnyűzenei fellépőkkel folytatódott 
és az elkészült ételeket mindenki megkóstolhatta. Na-
gyon népszerű volt a kukoricás és hagyományos töl-
tött káposzta is, de minden csapat étkét jó ízzel ették 
a megjelent városlakók és a távolabbról érkező ven-
dégek is. Felléptek a Star School Énekiskola diákjai, a 
helyi Kanalas Dávid és Kanalas Róbert, Csordás Krisz-
tofer, a Nagykállói Tűzrózsák, és Rozsnyai György is. Jó 
kedvet hozott nekünk zenéjével Varga József is. A kicsi-
ket a Bábika játszóház ügyességi és kézműves felada-
tokkal várta, és ingyenesen használhatták a körhintát, 
ugrálót is.

A versenyek eredményhirdetés után tombolasor-
solás következett. Engedjék meg, hogy itt mondjak kö-
szönetet azoknak a nagylelkű adományozóknak, akik 
fel ajánlásukkal segítették programunk megvalósítását: 
Máriapócsi Önkormányzat Hivatala, Papp Bertalan 
polgármester, II. János Pál Pápa Idősek Otthona la-
kói,  Szarka György, Gloster Kft., Color Gazdabolt-Lin-
zenbold Sándor, Bátori Pékség, Dr. Ónodi Margit, Vona 
Péter, Tamás Sándorné, Pirinyó – Pásztor Mihályné, 

Tamás Lászlóné, Ács Sándor, Kulturális Központ Má-
riapócs, Korcsogné Szkiba Éva, Palóczy Lajosné, Tóth 
Róbert, Vonáné Pásztor Éva, Oázis, Papírmadár Kft., 
Máriapócsért Alapítvány, Lelkigyakorlatos- és Zarán-
dokház, Rabócsi Ring Kft., Kovács István. Külön köszö-
net illeti a program szervezésében és lebonyolításában 
részvevőket, akik a nap folyamán együtt tevékenyked-
tek, hogy méltóképpen ünnepelhessünk együtt. 

Az est folyamán a jó hangulatot a Múzeum Rock 
Band fokozta, akik népszerű Edda, Charlie slágerek 
mellett saját szerzeményeiket is előadták. A nap prog-
ramja tűzijátékkal zárult, melyet mindenki lelkese-
déssel várt és nagy tapssal köszönt meg.

SZENT ISTVÁN NAP MÁRIAPÓCSON



GYERMEKNAP

Május 27-én rendeztük meg a gyermek-
napot. A Pápa térre vonultunk, ahol a gyer-
mekek izgalmas ügyességi feladatokat old-
hattak meg. Munkájukért, ötletességükért 
„fabatkákat” gyűjthettek, amit a Children 
Shop-ban válthattak be.

NYÁRI TÁBOROK

A nyáron a Máriapócsi Gyer-
me kekért Alapítvány gondosko-
dott a gyermekek táboroztatásá-
ról. A tábor helyszíne Pusztafalu 
volt. Az első turnusban „Fürkész” 
tábort rendeztünk, ahol a gyerme-
kek az Zempléni Tájvédelmi Kör-
zet természeti értékeivel ismer-
kedhettek meg. A tábort Jevcsák 
István biológia-kémia szakos ta-

nár vezette. A második turnusban 
fő leg az alapfokú művészeti iskola 
nö vendékei vettek részt. A tábor 
célja a feltöltődés és a csapatépí-
tés volt.

BALLAGÁS

Június 11-én bensőséges han-
gulatú ünnepségen búcsúztattuk 
vég zős növendékeinket. Jó szívvel 
emlékeztünk vissza az eltelt nyolc 
évre, hiszen ezen az évfolyamon 
in dult a két tanítási nyelvű kép-
zés. A ballagási ünnepségen Oláh 
István népi iparművész végakara-
tának megfelelően jutalomban ré-
szesültek az alábbi tanulóink: 

• Boros Bálint a közösségért 
vég zett munkájáért • Farkas Erik 
és Horváth Andor a roma hagyo-
má nyok ápolásáért • Kenéz Lil-
la junior nyelvvizsgán elért ered-
ményéért, a művészeti csoportok-
ban nyújtott kiemelkedő teljesít-
ményéért, a közösségért végzett 
mun kájáért • Vágó Dézi és Virág 
Zsó fia közösségért végzett mun ká-
jáért, a néptánc csoportban nyúj-
tott színvonalas teljesítményü kért 
és a középfokú állami nyelvvizsga 
megszerzéséért.

A díjakat Papp Bertalan Mária-
pócs Város polgármestere adta át.

TANÉVNYITÓ

2016. szeptember 1-jétől isko-
lánk a Nyíregyházi Egyházmegye 
fenntartása alá került. Új nevünk 
Dudás Miklós Görögkatolikus Két 
Ta nítási Nyelvű Általános Is ko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola. 
Az átszervezést széleskörű szülői 
és alkalmazotti egyeztetés előzte 
meg. Minden fórumon szin te ma-
ximális támogatást kapott az egy-
há zi iskola ügye. Tanévnyitó ün-
nep  ségünket a Kegytemplomban 
tartottuk. Az ünnepségen felszó-
lalók történelmi jelentőségű pil-
lanatként értékelték az eseményt. 
Vincze Sándor intézményvezető 
be szédében kifejtette, hogy Má-
ria pócson 2016. szeptem ber 1-jén 
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Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

helyre állt a történelmi rend, s a 
város iskolája abban a szellemben 
folytatja tovább munkáját, ahogy 
azt több száz évvel ezelőtt őseink 
is tették. Ezt követően is a legfon-
tosabb dolgunk a színvonalas, 
ered ményes nevelő-oktató munka 
to vábbvitele, melyhez lelki veze-
tőként nagy segítséget nyújt Mo-
solygó Tamás atya is. Az új tanév-
ben nagy örömünkre 34 első osz-
tályost köszönthettük. Iskolánk 
ta  nulóinak létszáma 244 fő volt 
ta n évkezdéskor, reméljük, hogy 
év végére meghaladjuk a 250-et is.

Vincze Sándor iskolaigazgató
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MEGHONOSÍTHATÓ FAJOK A VÁLTOZÓ KLÍMÁJÚ KÁRPÁT-MEDENCÉBEN ÉS KISVÁROSUNKBAN

Rendezvényeink az idei évben is sikert arattak a közönség körében. 
Több színházi előadással, szabadtéri programmal, kiállítással vártuk a 
tisz telt látogatókat. 

• 2016. május 1. (vasárnap) 15 órától koncertekkel, kézműves foglalko
zá sokkal és gyermekjátszótérrel vártuk a kicsiket és nagyokat a Kulturális 
Központban. A meghirdetett fotó-, esszé- és képzőművészeti pályáza tok 
értékelése és eredményhirdetés után az alkotásokból összeállított kiállí-
tást is megtekinthették a látogatók. A fotókiállítás képeit a Polgármesteri 
Hivatalban helyezték ki. A rendezvény sztárvendége: Tabáni István és ze-
nekara volt, akik nagyon jó hangulatú és színvonalas koncertet adtak.

• 2016. május 5én (csütörtökön) 14 órakor Tasnádi Éva zománcfestő 
művésznő ÖRÖK KÁLVÁRIA című kiállítását tekinthették meg a látoga-
tók. Az eseményen a Máriapócsi Nyugdíjas Egyesület és a Kis Rózsafa Ci-
te razenekar lépett fel. 

• A gyermeknapot május 27én, pénteken 14 órától ingyenes gyerek
elő  adással ünnepeltük, a Dezsavű Színkör előadásában három La Fon-
taine mese feldolgozását nézhették meg a kicsik és nagyok. 

• 2016. június 4én első alkalommal szerveztük meg a Nemzeti Össze-
tartozás Napját, melynek keretében a Rebrei GYM-mel együttes progra-
munk valósult meg. A nap folyamán nemzetközi torna és kulturális ren-
dez vény sokszínűségét láthatta a közönség. 

• Június 17-én a Milord Együttes adott francia sanzon estet, melynek 
ke retében népszerű slágerek énekelhettünk együtt a zenekar tagjaival. 

• Az idei évben együtt szurkoltunk a Magyar Csapatban az EB mérkő-
zések közös nézésével. A drukkereknek feledhetetlen élményt jelentett az 
esemény, reméljük a világbajnokságban is együtt szurkolhatunk. 

• Július 15-én péntek este a Dezsavű Színkör Adáshiba című előadását 
nézhették meg a színházszeretők. Az előadás komoly vallási témát dolgo-
zott fel, amely mindenki számára tanulságos lehet a mai rohanó világban. 

• Az idei nyáron is több táborral vártuk a szünidőt itthon töltő gyere
ke ket. A Zsiráf tábor, melynek képzőművészeti, népművészeti szekciója 

is indult, két turnusban valósult meg, mindkét szekció nagy létszámmal. 
A képzőművészeti szekció szakmai vezetője Komiszár János festőművész 
városunk díszpolgára volt, míg a népművészeti szekció szakmai vezetői 
Antal Roland és Antal Dóra népművészet ifjú mesterei voltak. A tábor az 
idei évben az NKA támogatásával valósult meg. 

• A 2016os színjátszó tábor bemutató előadásait a Kulturális Köz-
pontban tekinthettük meg, melyek nagy sikert arattak a táborban résztve-
vő fiatalok szülei és rokonai körében. 

Induló programjaink, rendezvényeink: 
Ismét folytatódik Fodorinda Táncház programunk 2016 szeptembe-

rétől, immár minden hónap első vasárnapján, 17 órától. Az idei évben a 
Bür kös Együttes zenél, és Antal Roland vezeti a táncot. A kicsiket kézmű-
ves foglalkozásokkal várjuk. Októberben újra megrendezik az országos 
Őszi Könyvtári Napokat, melyhez idén is csatlakozott a Városi Könyvtár. 

Pályázati támogatással rendezzük meg a Fiatal tehetségek Máriapó-
cson programsorozat, melynek keretében kiállításokat, színházi és tánc-
szín házi előadásokat, író-olvasó találkozókat és kísérő programként kéz-
műves műhelyfoglalkozásokat szerveznénk a gyermek és felnőtt korosz-
tálynak egyaránt.

Több pályázatot is adtunk be az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 60. évfordulójának méltó megünnepléséhez. Szeretnénk a lakosság 
se gítségét kérni, hogy akinek személyes története van az eseménnyel kap-
csolatosan jelentkezzen a Városi Könyvtárban. 

Az idei évben szeretnénk egy szüreti batyus bált rendezni, terve-
zett ideje: 2016. október 15. szombat 18 órától. Jelentkezni lehet a Városi 
Könyvtárban. 

2016-ban az eMagyarország Pontnak köszönhetően októberben in-
dul új képzésünk a GINOP 6.2.1. projekt keretében. A GINOP 6.1.2-15-
2015–00001 számú, „Digitális szakadék csökkentése” című projekt cél-
ja: projekt célja a lakosság informatikai képzése térítésmentesen.

Máriapócson sétálva egy kis kertre buk-
kan tunk, melynek növényei ismeretlenek vol-
tak számunkra. Megkértük a kert egyik létre-
hozóját, hogy írjon néhány sort az ott találha-
tó növényekről. A globális felmelegedés ha-
tására Magyarország klímája az elmúlt 100 
évben jóval nagyobb változáson ment keresz-
tül, mint amilyen változáson ment át a nö-
vénytermesztésünk. Az agrárkultúránk nem 
ha ladt a korral és nem vette kellően figyelem-
be a megváltozott körülményeket. Vál tozó ég-
hajlatunkon viszont számos olyan faj kiválóan 
megteremne, melyeket eddig nem ismertünk. 

Licsi paradicsom: 2–3 cm, édes ízű, a fa-
gyokig szüretelhető, fogyasztható nyersen, be-
főttnek – lekvárt, likőrt is lehet belőle készíteni. 

Tomatillo: Egreshez hasonló, ízletes, C-vi-
tamin dús, rendkívül ellenálló, extrém bőtermő, 
ismert kártevői nincsenek. 

Perui földi cseresznye: Az ananász és a sza-
móca íze keveredik benne, gazdag vitaminfor-

rás. Fehérje tartalma 14 %, csökkenti a vér ko-
leszterin szintjét, a sejtek allergia érzékenységét. 
Ki emelkedő C-vitaminforrás. 

Tojásgyümölcs: Termésének magas a C-vi-
tamin tartalma, gazdag karotinban, ásványi 
sók ban, igen sokféle módon elkészíthető: pás té-
tom, kirántva, töltve, sütve is ízletes.

Datolyaszilva: Ősi kultúrnövényfaj, május 
végén virágzik, így a tavaszi fagyok nem ártanak 
neki. Mediterrán hangulatot teremt a kertben. 
Sem a madarak, sem a rovarok nem károsítják. 
A szárazságot jól bírja. Termése a fél kilogram-
mot is elérheti, édes sárgabarack dzsem ízű. 

Télálló citrom: Teljesen fagytűrő citrusféle, 
a terméseket fogyasztás előtt érdemes két hétig 
tárolni, utóérlelni. 

Gránátalma: Gyümölcsfagylalt, likőr, lek-
vár, továbbá bor és ecet is készíthető belőle. Szá-
mos tudományos kísérlet igazolta pozitív hatá-
sát a rák, szív és keringési rendellenességgel, va-
lamint gyulladásos megbetegedésekkel szem-
ben. 

Fügekaktusz: Erőteljesen, gyorsan nő, a hi-
deget jól tűri. Az indiánok már 9 ezer éve et-
ték. A hajósok skorbut ellen használták. A 18. 
szá  zadban a ferences szerzetesek már termesz-
tették. Felhasználása hasonló, mint a zöldbabé. 

Számos gyógynövényt is termesztünk: tár-
kony, fehér üröm, lestyán, mentafélék, kakukk-
fű, citromfű, rebarbara, borsikafű, levendula, 
metélőfokhagyma, rozmaring. 

Egyik legkedvesebb növényem a rozma-
ring: alkoholos oldata a „Magyar Királyné 
vize”, mivel Szent Erzsébet készített először
ilyet, egy ismeretlen remete leírása alapján, akit 
őistenangyalánaktartott.(Avilágelsőparfü
me is ebből készült).ASzentSzűzzel is kap
csolatbahozzák.MiközbenHeródeselőlakis
deddelEgyiptombamenekültek,rozmaringbo
kormögébújtak,melynek fehérvirágaihirte
len kékké váltak, hogy elrejtsék kék köpenyét, 
ezértMáriarózsájánakisnevezik.

Gyuricska László

Kulturális központ hírei
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REBREI GYM HÍREI

X. Horgásztábor Máriapócson

Tisztelt Horgásztárs!

2016. július 15–16 án immár tízedik alka-
lommal szerveztük meg a máriapócsi Horgász-
tábort! Az idei esztendőben 15 fő részvételével, 
színes programokkal várták a résztvevőket. Saj-
nos a rossz időjárás miatt a szombati napra ter-
vezett megszervezett programok elmaradtak, 
melyek 2016. augusztus 6-ára tettük át. A pén-
teki napon a résztvevők megismerkedhettek a 
máriapócsi horgásztavakkal, ellátogathattak a 
máriapócsi Kegytemplomba és a Fatemplom-
ba is. Lehetőség nyílt a nap nagy részében hor-
gászni, és sikerült is valamennyi résztvevőnek 
eredményt is elérni. Augusztus 6-án horgászpa-
lántákat a bojlizás, és a pergetés világába kala-
uzoljuk el Őket, továbbá egy érdekes előadást 
hallgathattunk meg a biztonságos közlekedés-
ről, és a fiatalkor veszélyeiről. A tábor megvaló-
sításához nagy segítséget nyújtanak a következő 
szervezetek: Sporthorgász Egyesületek Sz-Sz-B 
megyei Közhasznú Szövetsége, Máriapócsi Lel-
kigyakorlatos és Zarándokház, Economic Baits 

csapata, Helyi Rendőrőrs, Magyar Pergető Hor-
gászok Egyesülete! Ezúton is köszönjük min-
denkinek a támogatást és segítséget.   

Horgász üdvözlettel:  
Tóth Árpád HE. elnöke

Az augusztus 20-i horgászverseny 
végeredménye:

Felnőtt: Utánpótlás:

1. Vereb László  1.Vadon Roland
2. Varga Ferenc  2.Vadon Dániel
3. Bényei Gábor 3.Mátéz Roland

Különdíjas: Porcelán Kevin

Legnagyobb  Vereb László
halat fogó: 4,4 kg ponty

Elismerések: Vadon Roland és Vadon Dáni-
el, elismerő oklevélben részesültek a verseny-
horgászatban elért kiemelt eredményeikért, hi-
szen mindketten válogatott keret tagok lettek, 
Roland pedig Magyar Bajnok!

Czeglédi Lajos kiemelt közösségi munká-
jáért részesült elismerő oklevélben, továbbá 
Egye sületünk Tiszteletbeli tagja lett. Külön kö-
szö net Szluk Gábornak a felajánlott gyönyörű 
órákért! Köszönjük szépen!

Ezúton is köszönünk valamennyi horgász-
tagunknak, segítőnknek minden támogatást!

A Jó Isten adjon mindnyájunknak sok 
erőt, sikeres éveket és sok-sok közös horgászél-
ményt! Köszönet mindenért!

Nem telt el ez a nyár sem tétlenül a REBREI 
GYM-ben. Első alkalommal rendezte meg az 
egye sület az önkormányzat támogatásával a 
Har cosok és Katonák Küzdősport Gálát, amin 
három hazai versenyző indult. Kiss István, Pén-
zes Sándor és Holp Márkó akadálytalanul vette 
a kihívást, egyhangú pontozással verték ellen-
felüket. A rendezvényre az ország több klubjá-
ból érkeztek versenyzők, a magyar MUAY THAI 
Szak szövetség szinte teljes felső vezetése is tisz-
teletét tette jelenlétükkel. Ez nagy elismerés, hi-
szen azon a napon még két nagy rendezvény volt 
az országban.

A gála előtt a szövetség bírói vizsgát is tar-
tott, melyet Linzenbold Balázs és jó magam is si-
ke resen teljesítettünk, ezzel bekerültünk az or-

szágos bírói karba. Júliusban a Muay Thai Deb-
recen kupán Holp Márkónak adódott lehetőse 
egy újabb mérkőzésre, ezt egyhangú pontozás-
sal meg is nyerte. Márkó olyan technikai tudást 
mu tatott be, ami mellett a szövetség vezetői sem 
tudtak szemet hunyni, meghívták a magyar vá-
logatott keretbe. Márkó élt is a lehetőséggel, au-
gusztusban Tatabányán edzőtáborozott a válo-
gatottal. Itt meg kell jegyeznem, Pénzes Sándort 
is behívták a korosztályos válogatott keretbe, ne-
kik valamikor ősszel lesz a tábor. Két verseny-
zőnk is bekerült a magyar válogatottba – ez nem 
is olyan rossz eredmény ennyi idő alatt!

Augusztusban a másik nagy világszervezet 
alatt versengő Éltető Daniella Világ és Európa 
baj nok meghívására részt vettük egy nemzetközi 

10 órás pontyfogó eredmény hirdetés!
1. Simon István 12390 gramm  
2. Zsigó László   5880 gramm 
3. Kanizsár András   3600 gramm
Legnagyobb halat fogó: 
Simon István    5650 gramm

edzőtáborban, Tokajban, ahol a GYM több tag-
ja is részt vett. A táborban svájci, szlovák, román 
és magyar edzők tartották a kurzust, köztük én 
is. Olyan jól sikerült a szeminárium, hogy a szlo-
vák Kick-Box Szövetség elnöke Peter Onuščák 
meghívott, Éltető Péter barátommal, hogy a 
szlo vák válogatottat készítsük fel egy varsói K1 
Super Fight Profi Gálára. A lehetőséget nem le-
hetett visszautasítani, hiszen ez szakmailag nagy 
elismerés. Kassán egy jó hangulatú, de kemény 
edzőtábort vezettünk le. A résztvevők között 
volt kick-box világbajnok és K1 Európa bajnok 
is. Ez számomra nagy megtiszteltetés, hiszen egy 
másik ország elit versenyzői irányíthattam. Úgy 
érzem jó úton haladunk, már most tele vagyunk 
meghívásokkal év végéig. Októberben Párizsba 
utazunk négy napra Európa egyik legjobb klub-
jába, a Skarbowsky Gym-be.

Rebrei József
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Az elmúlt időszak mozgalmasan telt az 
idő sek klubjában. Rendszeresen főzőcskézünk 
a Pápa-téren a kemencénél, szívesen sütünk 
sza lonnát, vagy bográcsban készítünk külön-
böző ételeket. Strandoltunk Nyírbátorban a 
Sár kányfürdőben. Júliusban a klub tagjai bab-
gulyást főztek és ezzel várták a Romániából ér-
kező kerékpáros zarándokokat.

Augusztus 15-én Máriapócsra érkeztek a 
Kistérségi Nyugdíjas klubok tagjai, Piricséről, 
Nyír vasváriból, Encsencsről, 
valamint a Pócspetri Nyugdí-
jas Egyesület tagjai. A temp-
lomban közös misén vettünk 
részt, majd mindnyájan át-
mentünk Pócspetribe ahol 

ven déglátás, kiállítás megtekintés, klubláto-
gatás és fagylaltozás szerepelt a programban. 

Havonta egy alkalommal gyógy-
tornász érkezik a klubba és vidám 
hangulatú testedzést tart a klubta-
goknak.

Muszák Jánosné klubvezető

A Szent István napi rendezvényre az 
1000 darab töltött káposztát huszonnégy asz-
szony készítette, olyan hamar elfogyott, és 
olyan hamar elfogyott, hogy a zsűrinek egy 
da rab sem maradt. A lényeg azonban mégis 
az volt, hogy nagyon sokan keresték fel sát-
runkat. Bemutattuk az egészséges liszt cukor, 
tojás és mesterséges anyag nélküli tortán-
kat. A probléma csak az volt, kevesen tudták 
megkóstolni, mert egy torta készült.

Mi az egyesületen belül is megünnepel-
tük Lazók Józsefné pedagógus „főszakácsun-
kat”, aki nyugdíjba vonulása alkalmából ön-
kormányzati elismerést kapott. Pezsgővel 
köszöntöttük: persze kölyök pezsgővel mert  
egy pedagógust mi mással köszönthetnénk?

Jó volt együtt ünnepelni, sokan voltunk. 
Bízunk benne, hogy a következő ünnepsége-

inken is egyre több helyi lakos je-
lenik meg. 

A Béres Alapítvány ismét se-
gített, most adományként kap-
tunk „Béres C-vitamin, Aktív+ 
Magnéziumot”, a szétosztás fo-
lyamatos. 

Köszönjük a rendszeres tá-
mogatást!

P–A–R–L–A–G–F–Ű

Panaszkodunk és küszkö-
dünk, de keveset teszünk azért, hogy ne így 
legyen! Parlagfű az utakon, a régi temető, a 
focipálya környékén, az elhanyagolt kertek-
ben. A gyógyszerek mellett másképp is le-
het védekezni! Ne engedjük, hogy ez a nö-

vény virágba boruljon! A magva 30-40 évig 
csíraképes. Nézzünk körül környezetünkben 
és tegyünk érte, hogy egészségesebb legyen! 

     
 Balázs Csabáné V.E.E. elnöke

Szent Makrina Otthon hírei

Idősek klubja hírei

Vigyázzunk Egymásra Egyesület hírei

A Szent Makrina Otthon 2016.07.19-én kedden ünnepelte védő-
szentje, és egyben névadója ünnepét, a Makrina napot.

Az egész napos programunkat görögkatolikus liturgiával kezdtük, 
me lyet Dr. Keresztes Szilárd főtisztelendő püspök atya celebrált intéz-
ményünk kápolnájában. Ezt követően lakóink és dolgozóink együtt vo-
nultak le az udvarra, ahol először Bordásné Popovics Judit intézményve-
zető asszony üdvözölte a jelenlévőket, majd 85. születésnapja alkalmából 
köszöntötte a püspök atyát. Ezután Szilárd püspök atya ünnepi gondola-
tait hallgathattuk meg, melynek témája a nők és az özvegység volt. Mon-
danivalója mind lakóink, mind pedig dolgozóink számára építő jellegű 

volt. Ünnepi műsorunk színvonalát tovább emelte, a Pócspetriből érke-
zett pedagógus énekkar, akik vallásos, ifjúsági, gitáros énekeket adtak elő 
számunkra. A műsorsorozatot lakóink zárták, akik imádságos verseket 
és éneket adtak elő.

A délelőtti programokat követően, a kertben költöttük el az ízle-
tes, háromfogásos ünnepi ebédünket, melyet kollégáink készítettek szá-
munkra

Az egész napos ünnepünk általános jó hangulatban és kellemesen 
telt, mindannyian építkezhettünk belőle.

Májerné Heveli Katalin foglalkozás szervező
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Balogh Dóra Jázmin
2016.05.27. • An. Balogh Vivien

Fürtös Bence
2016.06.09. • An. Fürtös Adrienn

Bajzáth Júlia
2016.09.20. • An. Várkonyi Viktória

Mocsár József Natan
2016.08.08. • An. Hajek Brigitta

Sitku Fanni
2016.08.10. • An. Porcelán Julianna

Horváth Livia
2016.08.28. • An. Rácz Izabella

Elhunytak
Babolyák János (1958)

Boros Gábor (1932)
Dr. Lengyel Zoltánné  

sz. Ferenczi Katalin (1932)
Erdei Mihályné 

sz. Kapási Anna (1933)
Erdélyi Béla József (1933)

Fülep Imréné 
sz. Szabó Erzsébet (1926)

Gáspár Györgyné sz. Viczián 
Lenke Erzsébet (1921)

Giliga Józsefné  
sz. Pál Ilona (1934)
Horváth Miklósné  

sz. Somlyai Ilona (1927)
Istyák Jánosné  

sz. Budai Gizella (1924)
Iványik Andrásné  

sz. Pásztor Anna (1934)
Kocsis János (1938)

Major Istvánné (1934)
Nagy Gáborné  

sz. Jóna Julianna (1932)
Szántai Miklós (1935)
Szkiba András (1937)

Szkiba Miklósné  
sz. Polyák Erzsébet (1939)

Tóth Margit (1925)
Varga Borbála (1940)

Varga Lászlóné 
sz. Feigel Mária (1922)
Vattamány Miklósné  

sz. Tamás Anna (1928)
Zsámják Mihály (1925)

II. JÁNOS PÁL PÁPA IDŐSEK OTTHONA

Az elmúlt pár hónap, a tavaszi-nyári idő-
szak sem telt el eseménytelenül számunkra.  

A tokaji Időskorúak Otthonának vendégei 
le hetünk április 26–án. Egy jó hangulatú dél-
utánt tölthettünk együtt egy vetélkedő erejéig, 
melyet időseink nagyon élveztek. A rendezvé-
nyen a tokaji otthon lakói, a helyi idősek klub-
ja tagjai és a mi otthonunk lakói vettek részt. 
A szervezők humoros és gondolkodtató felada-
tokkal tették színesebbé és élvezetessé a játékot, 
amely nemcsak a vetélkedő csapattagok számá-
ra, hanem a nézőtéren helyet foglaló és a szim-
patikus csapatnak drukkoló idősek számára is 
felejthetetlen élményt nyújtott. 

Május első vasárnapja Anyák napja. Intéz-
ményünkben is megemlékeztünk e jeles napról, 
2016. április 29-én köszöntöttük az édesanyá-
kat. Otthonunk lelki vezetője, Mosolygó Tibor 
valamint intézményünk vezetője, Lőw Gábor 
megható szavai után a máriapócsi óvodások 

műsora varázsolt örömkönnyet a szemekbe. Az 
óvodások sajátkézzel készített virágokkal lepték 
meg otthonunk lakóit, melyet műsoruk végén 
ők osztottak ki, ezzel a kedves gesztussal még 
nagyobb boldogságot szereztek az édesanyák-
nak.

Intézményünk lakói 2016. május 13-án a 
Máriapócsi Idősek Otthona Lakóiért Alapít-
vány hozzájárulásával városnéző kisvonatozá-
son vehettek részt. A nyírbátori Bátori Baran-
goló kisvonattal Máriapócs nevezetességeit, új 
épületeit nézhették meg lakóink. Nemrég be-
költözött ellátottaink illetve olyan betegeink is 
betudtak kapcsolódni ebbe a programba, akik 
nehezebben mozognak és a távolság miatt rit-
kán vagy még nem látták a Kegytemplomot, 
Za rándokházat, az Emmánuel-házat (Zarán-
dokközpont), Családvárat, Noé bárkája játszó-
teret, a kilátót, stb. Nagyon jó hangulatban telt 
el a kiruccanás, vidáman énekelve vonatoztak 
lakóink Máriapócson.

2016. május 18-án a Dudás Miklós Gö rög-
katolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 7. osztályos ta-
nulói látogattak el intézményünkbe. Különle-
ges történelemórában volt részük a diákoknak. 
Brenner Béláné, Erzsike néni (93 éves) ottho-
nunk lakója, aki átélte, és túlélője volt a holo-
kausztnak, mesélt életútjáról, amellyel megele-
venítette a gyerekek számára a történelmet.

Július 1-től otthonunk lelki vezetője Lipusz 
Géza atya.

Júliusban két alkalommal is ellátogattunk 
a gyermekek számára szervezett Zsiráf tábor-
ba, ahol kézműves foglalkozást tartottunk. Az 
együtt töltött kis időt a gyerekek és az idősek 
egyaránt élvezték.

A mindennapjainkhoz hozzátartoznak a 
fog lalkozások, különböző tevékenységek, me-
lyek szerves részét képezik az otthon életének.

Madácsi Éva foglalkoztatás szervező

Simon Ferenc és Simon Ildikó

Tóth András és Kulánda Anita

Csonka János és Tamás Marianna

Gellai Nándor és Lakatos Anita

Szahajda Ákos és Kovács Cintia

Szépkorúak köszöntése
Kilencvenedik életévüket betöltött szépkorúakat köszöntötte

Papp Bertalan polgármester.
Isten éltesse őket még sokáig egészségben!

                 Szabó Istvánné                               Gyursánszki Sándorné

Gólyhírek

Házasságkötések
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Milord Francia Sanzon Est – 2016. június 17.Tasnádi Éva kiállítás megnyitó – 2016. május 5.

Drift felvonulás – 2016. augusztus 26.Motoros Zarándoklat  – 2016. július 30.

Elsőáldozás – 2016. május 15.

Lovas Zarándoklat – 2016. május 21.Családvár felszentelése – 2016. június 12.

Te Szedd nap – 2016.  április 28. Európa-bajnokság

Veterán Autó Találkozó – 2016. augusztus 24.2016. május 1.

2016. augusztus 20.




