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Máriapócs Város HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
41/2019 (IX. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

a helyi önkormányzati kép viselők és polgármesterek 
2019. október 13. napjára kitűzött választásán 

a polgármesteri szavazólap adattartalma:

Polgármester jelöltek:

   1. Papp Bertalan – FIDESZ–KDNP JELÖLT

   2. Borsi Zoltán – FÜGGETLEN JELÖLT 

Máriapócs Város HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
42/2019 (IX.18.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
2019. október 13. napjára kitűzött választásán 

az egyéni listás szavazólap adattartalma:

Önkormányzati képviselő-jelöltek:

    1. Jobbágyné Feczák Éva (FIDESZ–KDNP)

    2. Bartos Anikó (FÜGGETLEN JELÖLT)

    3. Bereznyák Mihály (FÜGGETLEN JELÖLT)

    4. Polyák Tibor (FIDESZ–KDNP)

    5. Vona István (FIDESZ–KDNP)

    6. Tamás László (FÜGGETLEN JELÖLT)

    7. Mocsár László (FÜGGETLEN JELÖLT)

    8. Kanálos Ferenc (FÜGGETLEN JELÖLT)

    9. Vonáné Pásztor Éva (FÜGGETLEN JELÖLT)

  10. Juhász Gábor (FÜGGETLEN JELÖLT)

  11. Hajdu Mihály (FÜGGETLEN JELÖLT)

  12. Rebrei József (FIDESZ–KDNP)

  13. Borsi Zoltán (FÜGGETLEN JELÖLT)

  14. Tóth Árpád (FIDESZ–KDNP) 

  15. Papp Zoltán (FIDESZ–KDNP)

  16. Horváth Béla (FÜGGETLEN JELÖLT)

  17. Dr. Kiss Lajos Gábor (FÜGGETLEN JELÖLT)

Máriapócs Város HELYI VÁLASZTÁSI 
BI ZOTT SÁG 43/2019 (IX. 18.) SZÁMÚ 

HA TÁ RO ZATA a nem ze ti ségi 
önkormányzati képviselők 

2019. október 13. napjára ki tűzött 
álta lá nos választásán a te le pü lési 
roma nem zetiségi önkor mány za ti 

sza va zólap adat tar talma:

  1. Bódi Gyula (CÖCE)

  2. Mocsár László (FIROSZ)

  3. Sándor Róbert (CÖCE)

  4. Murguly Attila (CÖCE)

  5. Horváth Károly (CÖCE)

  6. Horváth Béla (FIROSZ)

  7. Kanálos Ferenc (FIROSZ)

  8. Fetter Zsolt (CÖCE)

  9. Mocsár Lászlóné (FIROSZ)

Máriapócs Város HELYI VÁLASZTÁSI 
BIZOTTSÁG 44/2019 (IX. 18.) SZÁMÚ 

HATÁROZATA a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők 

2019. október 13. napjára kitűzött 
általános választásán  a települési 
ruszin nemzetiségi önkormányzati 

szavazólap adattartalma:

  1. Borsi Sándorné (MROSZ)

  2. Tóth Miklósné (MROSZ)

  3. Ruszinkó Jánosné (MROSZ)

  4. Komiszár János (MROSZ
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INDUL A BÖLCSŐDEI BERUHÁZÁS!
KEDVES MÁRIAPÓCSI SZÜLŐK!

KÖSZÖNET AZ ELMÚLT ÖT ÉVÉRT!

Régi álmunk kezd valóra válni. Többször végeztünk már felmé
rést, hogy igény lennee egy bölcsődére Máriapócson. A szülők vá la
sza alapján egyértelműen IGEN. Önkormányzatunk kb. 1,5 éve egy 
mini bölcsődére (1015 gyerek) kapott támogatást (9,5 millió fo
rintot). Ebből az összegből a megvalósítás és az eszközbeszerzés le
he  tetlenné vált. A Képviselőtestület megköszönte a támogatást, de 
visszaadta az összeget. Jobb lehetőségben bíztunk. Jól döntöttünk!

Sokszori tárgyalás (országgyűlési képviselő, megyei közgyűlés, 
gö rögkatolikus egyházmegye) után kedvező megoldás született. 

Július 30án beadásra került pályázat, mely a megyei Terüle
ti Operatív Programból lesz megvalósítva. Itt köszönöm meg Ábel 
püspök atya és Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő nagynagy 
segítségét. 

A várva várt bölcsőde a meglévő Óvoda épületéhez lesz építve. 
Nagyon várjuk!

MEGÚJULT 
A KAMERARENDSZERÜNK!
Több évvel ezelőtt 6 darab nagyteljesítményű térfigyelő ka

merát telepítettünk a fontosabb csomópontokhoz.
Azóta számos helyen (Horgásztó, temető, sportpálya, köz

mun kás telephely, II. János Pál pápa tér, Piac, Polgármesteri 
Hi  vatal, Könyvtár, Iskola) telepítettünk fel újakat. 

Szükségessé vált ezek felülvizsgálata, modernizálása. A na
pokban befejeződött a munka, így biztonságban élhetjük min
dennapjainkat.

A ciklus végén, amikor az öt évet kell összegeznem, felsorolhat-
nám, hogy milyen költségvetési éveket zártunk, milyen beruházáso-
kat valósítottunk meg, illetve milyen beruházásokat indítottunk el, 
mi lyen pályázati terveink vannak, stb. stb.

Ezek nagyon fontos dolgok, általában ezek alapján ítélik meg a képvi
selőtestület munkáját, de ezeket igyekszünk folyamatosan közölni a la
kossággal a Pócsi Újságban, a honlapon, a közösségi oldalakon ke resz 
 tül.

Én inkább a közösen elvégzett munkánk emberi oldalát szeretném 
most megemlíteni.

Megköszönöm a képviselőtestület munkáját. Természetesen voltak 
viták, de MINDIG az vezérelte a képviselőket, hogyan tudják döntése
ikkel a TÖBBSÉG akaratát érvényesíteni. Mindig arra törekedtek, hogy 
Máriapócs tovább épüljön, fejlődjön, hogy az itt élő embereknek jobb 
legyen. 

Az elmúlt években sikerült olyan gazdasági stabilitást biztosítani az 
ön kormányzatnak, hogy támogatást tudunk nyújtani nagyonnagyon 
sok itt lakónak. Házassági, születési támogatás, ingyenes gyermekétke
zési támogatás, szünidei étkeztetés a máriapócsi gyerekeknek, beiskolá
zási támogatás, tűzifatámogatás, nyugdíjas korúak anyagi támogatása, 
karácsonyi csomag, stb. 

Színvonalasan kialakított közösségi tereket építettünk, melyek alkal
masak a civilközösségeknek, nyugdíjasoknak, baráti, családi összejöve
teleknek. 

Rendben tartjuk a focipálya környékét, jelentős anyagi támogatást 
nyertünk a Szabadidő Centrum és a Horgásztó fejlesztésére. 

Átadásra került a Szent II. János Pál Pápa közterület. Egy olyan par
kot sikerült kialakítani, amely az egyik legszebb a megyében, helyet adva 
a gyermektől a felnőtt korosztályig mindenkinek. Itt került megrende
zésre „Mandala Nyár Máriapócson” kereteiben három nagyon színvo
nalas színházi előadás, a helyi, valamint  a környező települések színház
kedvelőinek nagy örömére.

A képviselőtestület döntéseit a szakbizottságok készítették elő. 
Olyan tapasztalt és képzett  közösségi emberek dolgoznak itt, akik isme
rik a település minden gondját, baját. Jól átgondolt (több esetben órákig 
tartó egyeztetések után) véleményeikkel segítették a képviselők döntéseit.

A Polgármesteri Hivatal dolgozói nélkül lehetetlen lenne vezetni 
a te lepülést. Ehhez szakmailag magas szintű, munkájukat hivatásként

kezelő szakemberekre van szükség. Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyzőnő irá
nyításával ez Máriapócson megvalósult.

Igyekeztünk modern és kényelmes hivatallal biztosítani a munkáju
kat, mellyel az épületbe betérő ügyfelek ügyintézését is segítjük. Klímá
val felszerelt irodákban várjuk a lakosságot. 

Tiszta, tágas a település méretének megfelelő Polgármesteri Hivata
lunk van, amelyre nagyon büszkék is vagyunk.

A település színvonalas működéséhez elengedhetetlen a Civil Szer
vezetek ténykedése. Valamennyiükkel kitűnő kapcsolatot építettem ki. 
Boldog vagyok, hogy valamennyi Egyesület sikeres pályázatokat nyújt 
be. Külön köszönet a Nyugdíjas Egyesületnek, melynek vezetője Vona 
Péterné, a Vigyázzunk Egymásra Egyesületnek, melynek vezetője Ba
lázs Csabáné, A Borostyán Klubnak, vezetője Farkasné Palincsár Hugi, 
a Nappali Klubnak, vezetője Muszákné Borika, a Horgászegyesületnek, 
vezetője Tóth Árpád.  

Kiválóan működik településünkön a Polgárőrség, Lőrincz Péter ve
ze tésével. Köszönet a Labdarugó  Sportklubnak – vezetője Horváth Gá
bor –, az öt éves együttműködést, valamint a Rebrei Gymnek, vezetője 
Reb rei József. 

Sok szép napot köszönhetünk a máriapócsi vidám Böllércsapatnak, 
a teniszezők közösségének, az Egyháznál karitatív tevékenységet végzők
nek és minden jószándékú embernek.

KÖSZÖNÖM ÖNÖKNEK, NEKTEK az  elmúlt öt évet!

Papp Bertalan polgármester



Máriapócsiak Találkozója
Az idei évben ismét vártuk 

a Máriapócsról elszármazottak 
és a helyieket a Máriapó csi ak 
Találkozójára. A program Ko
miszár János Díjasaim és Ba
rátaim kiállításának megnyi
tójával kezdődött, majd a he
lyi neve ze tességek megtekin
té se után megvendégeltük a 
ren dezvény résztvevőit. A délutáni ünnepségen fellépett az Ékes Virág
szál Görögkatolikus Óvo da nagy csoportja, Buzogány Béla Színháza, a 

Máriapócsi Nyugdíjas Egye
sület Énekkara, Vékey Mari
ann, a Törökbálinti Cantabile 
Kórus vezetője, és énekes mű
vésztársai. Komiszár János 
fes tőművész, Má riapócs Dísz
polgára Színekre Szavak kiállí
tását adományozta a városnak 
a jeles nap alkalmából.
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Szent II. János Pál pápa lába nyomain gyűl
tünk össze!  Máriapócson, a nyár folyamán fel
újított Szent II. János Pál pápa tér megáldása 
soksok emléket felidézett az elmúlt 30 évből. 
A meg hívott vendégeket és az érdeklődőket 
Papp Ber talan, Máriapócs Város polgármestere 
a település szülöttének, Kovács Istvánnak ver
sével köszöntötte. Seszták Oszkár, a Szabolcs
SzatmárBereg megyei Közgyűlés elnöke a he
lyi gö rögkatolikus közösség értékteremtő szere
pét emelte ki, Dr. Simon Miklós, a terület or
szággyűlési képviselője pedig Papp Bertalan 
polgármes ter munkásságát méltatta. A kör nye
ző településekről érkező polgármesterek, jegy
zők, a helyi önkormányzati képviselők, civil 
szervezetek vezetői és tagjai, Máriapócs Nem
zeti Kegyhely igazgatója és munkatársai, görög 
és római katolikus egyházi személyek között 
megtisztelte jelenlétével az ünnepséget Kárpát

aljáról Dr. Brenzovics László, a KMKSZ el nöke 
és Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke is. Ő a rendezvény elején elénekelt Him
nuszra visszautalva, nemzeti identitásunkat erő
sítve elmondta: egy csapatban, egy jó csapatban 
játszunk… A Dudás Miklós Görögkatolikus 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alap
fokú Művészeti Iskola diákjainak rövid műso
ra után ünnepi beszédet Dr. Semjén Zsolt mi
niszterelnökhelyettes mondott, aki felhívta a 
hallgatóság figyelmét: „Ne tekintsük evidenciá
nak, hogy ma itt ülhetünk!” Inkább gondoljuk 
végig a történelmi tényeket és a spirituális as
pektusát annak, hogy szabadon, szabad vallás
gyakorlás mellett ünnepelhetünk. A nemzet – 
mint közösség – erejéről azzal a hittel beszélt, 
hogy az Istenszülő oltalmába ajánlott nép min
den körülmény ellenére és mellett megmarad! 
Visszaemlékezésében Dr. Veres András püspök 

A SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA TÉR MEGÁLDÁSA

Városunk díszpolgárát, 
Ko  mi szár Jánost öt évtize
des, sokoldalú alkotói pályája 
és művésztanári tevekénysége 
elismeréseként a MAGYAR 
ARANY ÉR DEM KERESZT 
ki tüntetéssel ado mányozta 
meg Áder János köz társasági 
elnök.

Május 24én városunkban ke
rült megrendezésre a Megyenap, 
mely nek alkalmával polgármes
te rünk is elismerésben részesült. 
Papp Bertalan augusztus 20án 
vette át a SzabolcsSzatmárBe
reg Megyei Közgyűlés bronz em
lék   érmét.

atya a szent pápával kapcsolatos személyes él
ményeibe avatta be a jelenlévőket. Szocska Ábel 
megyéspüspök ajándékot hozott: a közel három 
évtizeddel ezelőtti pápalátogatás egyik főszer
vezője volt Dr. Keresztes Szilárd püspök úr. Az 
ő emlékirataiból olvasott fel Ábel atya, s ez meg
ható volt, különösen azok számára, akik átélhet
ték a szent pápa Máriapócsra jövetelét.  A felújí
tott teret Kocsis Fülöp érsekmetropolita és Pa
lánki Ferenc megyéspüspök áldotta meg. A tér 
új ékessége egy Szent II. János Pál pápát ábrázo
ló, faragott emléktábla, amely a település ügyes 
kezű mesterének, Borsi Györgynek a munkája. 
Mindnyájunk számára nagy öröm, hogy Má
riapócs a felújított térrel, annak újdonságaival 
méltóbb körülmények között fogadhatja az évi 
több százezer zarándokot. Ám a mai nap ennél 
lényegesen többről szólt: összefogásról és össze
tartozásról, bizalomról, s leginkább a szent pápa 
szeretetéről, amelyből egy keveset mindenki 
megérezhetett a délután folyamán.                                                     

Oroszné Obbágy Rita pasztorációs vezető

Megyenap Máriapócson
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A Városi Majális május 25-én az Ön-
kor mányzat és a Máriapócsért Alapítvány 
jó  vol tából került megrendezésre. A dél-
előtt fo lya mán a Rendvédelmi szervek ren
dezvénye, délután a Pócsi Tacsi Fesztivál, este 
a Periscope Ze nekar, a Karmapirin Együttes 
és a Bikini Zenekar fellépése színesí tette a 
nap programját. 

Pócsi Sokadalom

Augusztus 20án került megrendezésre a 
Pó csi Sokadalom. A horgász és főzőverseny 
mellett zenei fellépők szórakoztatták a közön
séget. A 10 főzőcsapat finomabbnál finomabb 
ételeket készített és az idei vándorserleget a Pi
rinyó Kft. munkaközössége kapta meg a külön
leges lepényes toroskáposztájáért és szilvás le
pényéért. A hagyományokat ápolva volt tengeri 
kásás káposzta, babgulyás és sültek több válto
zatban, toroskáposzta, zöldborsós gulyásleves. 

Ezúton is köszönjük minden csapat erőfeszíté
sét és hozzáállását a versenyhez. 

Papp Bertalan polgármester ünnepi kö
szön tője után ünnepi beszédet mondott Dr. Si
mon Miklós országgyűlési képviselő, és Baracsi 
Endre Megyei Közgyűlés alelnöke. A Megyei 
Közgyűlés elismerését vehette át Papp Bertalan 
polgármester. 

Máriapócs Város Önkormányzatának elis
me réseit vehették át a Máriapócsért végzett 
munkájukért, közösségért folytatott tevékeny
ségükért.

Balázs Csabáné a Vigyázzunk Egymásra 
Egye  sület elnöke Máriapócs Díszpolgára címet 
vehetett át. 

Máriapócsért Emlékérmet kapott Dr. Kiss 
La jos Gábor, Dr. Hajdu Szabolcs, Miklóssy 
And  rás Kálmánné, Tamás László.

Önkormányzati elismerésben részesült 
Szki  báné Palásti Éva, Zsámják Tiborné, Osz
láv  szki Nikoletta, Zelenyák Miklós Lászlóné, 

A 2019-es év is bővelkedett programok-
ban. Minden hónap első szombatján Fo do-
rinda Táncházzal vártuk a kicsiket és nagyo-
kat, Farkas Viktor fazekas mesterrel, Balogh 
Tamás néptánc-oktatóval és a Görice Zene-
karral. 

Az elmúlt félévben számos színházi elő
adást szerveztünk. A Nyugdíjas Egyesület tá
mo  gatásával az Arany Tulipán előadást, a Kul
turális Központ pályázati keretének köszönhe
tően Mit akar a Zenekuss! Interaktív zenés da
rabot tekinthették meg ingyenesen az óvodás 
és iskolás gyerekek. A felnőttek szórakoztatá
sára Vona Éva vezetésével a Nyírbátori Len
szirom Színház és a Nagykállói Korányis diá
kok két előadást hoztak el ingyen. A kisfiú meg 
az oroszlánok, valamint És Rómeó és Júlia da
rabokat. 

Februárban a farsangi hagyományokat 
ápol tunk, márciusban köszöntöttük a város 

hölgy lakóit. Áprilisban készültünk a húsvétra, 
a gyerekeknek tojáskereső versenyt, kézműves 
kuckó foglalkozást tartottunk a húsvéti vásár 
ideje alatt. 

A felnőttek a Vigyázz kész kabaré előadá
son nevethettek jóízűen, de a Te szedd na pon 
is részt vettünk a város lakóival. Egész napos 
Internet Fiesta napunkon lehetőség volt vetél
kedni a kicsiknek és a nagyoknak is. A nyári 
szünetben igyekeztünk a gyerekeknek elfog
laltságot szervezni, táborokkal, szabadidős ren
dezvényekkel, foglalkozásokkal vártuk a szüni
dejüket itthon töltőket a központba és a könyv
tárba. 

Szeptembertől ismét folytatódnak Ifjúsá
gi Klubfoglalkozásaink, Kézműves kuckóval és 
kirándulással várjuk a kicsiket és nagyobbakat. 
Szeptember 30án a Képmás Zenekar és Geren
dás Péter lép fel nálunk. 

Október első hetében az Országos Könyv
tári napok keretében 2án kedden 14 órától 

KULTURÁLIS KÖZPONT HÍREI

Reb rei József. Elismerésben részesült: Magyar 
Zsoltné, Vass Jánosné, Bakó Tibor, Csekk János. 

Az új kenyeret Orosz István parókus és 
Pász tor Károly pápai prelátus szentelte meg. 

Az est folyamán felléptek Varga Józsi és 
Sziszy, Rózsás Viktória, Milord Duó, Kiss János 
és az ATEM, LK Beat Zenekar. A városban mű
ködő cégek, vállalkozások és az Önkormányzat 

felajánlásaiból sok tombola aján
dék került kisorsolásra, a bevételt 
a Máriapócsért Alapítvány rendez
vényekre fogja fordítani. Különle
ges Erősember Showt láthatott a 
közönség, és pár bátor vállalkozó 
megbirkózhatott a nehéz elemek
kel. A napot tűzijáték és utcabál 
zárta.

Kovács István költőt, október 4én pénteken 13 
órától Kelényi Angelika írót látjuk vendégül. 

Vonáné Pásztor Éva intézményvezető



A 2018/2019es nevelési év záró eseménye volt a nagycsoportosok 
évzáróval egybekötött ballagási ünnepsége 2019. május 25én szom
baton 9 órakor. Fibi Gyuláné Ildikó és PorcelánVányi Melinda óvoda
pedagógusok, Mosolygó Tamás atya lelki igazgató vezetésével 18 nagy
csoportos gyermeket búcsúztattak e napon, ők szeptember 2án az isko
lai életüket kezdték meg. Az óvodai ballagás után a Kegytemplomban a 
szülők áldást kértek gyermekükre és közösen azért imádkoztunk, hogy 
az Istenszülő Szűz Mária oltalmazza őket és mint égi Édesanya, gondos
kodó tekintetével továbbra is kísérje őket és egyengesse útjaikat.

Ballagó gyermekek névsora:
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AZ ÉKES VIRÁGSZÁL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA HÍREI

    A MÁRIAPÓCSI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY HÍREI

A csoportok beosztása a következők szerint alakul.
Lelki igazgató: Mosolygó Tamás
Kiscsoportos óvodapedagógusok: Fibi Gyuláné, PorcelánVányi Me

linda, pedagógiai asszisztens: Nagy Mariann, dajka néni: Sitku Béláné.
Középső csoport: Csekk Jánosné, Popovics Jánosné (óvodapedagó

gusok), Pappné Lengyel Andrea (dajka)
Nagycsoport: Lazók Barbara, Pályu Györgyné (óvodapedagógusok), 

Tóth Katalin Judit (dajka)
Az intézményben 25 új gyermek kezdte meg óvodás életét, így az in

tézménybe járó gyermekek száma 86 főre gyarapodott.
Mosolygó Tamás lelki igazgató atya az év jelmondatának a követ

kezőt választotta: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket…, mert 
ilyeneké az Isten országa.”

A  Máriapócsi Gyermekekért Alapítvány elő
ző tagjainak lemondása után, 2019. 05. 10én új 
kuratórium alakult. Az új tagok: Polyák Tibor 
a kuratórium elnöke, Lőrincz Péter, Spisákné 
Krich Dorottya, Papp Bertalan és Szabóné Pin
tér Enikő lettek. A munkánkat hivatalosan júni
us elején tudtuk megkezdeni. Először is felmér
tük az alapítvány anyagi helyzetét, majd a pusz
ta falui ház állapotát. Kiderült, hogy a házra és 
berendezésére ráfér bizony a felújítás. Viszont 
anyagi segítségre volt szükségünk, hogy mind
ezt megtehessük anélkül, hogy csekélyke vagyo
nunkat használnánk fel erre a célra. Feltöltöttük a 
gáztartályt, kifizettük a számlákat, ezek után saj
nos fogyott a pénzünk. Mindannyian megmoz
gattunk minden követ és ismeretséget, hogy va
lami módon segítséget kapjunk. A Nyíregyházi 
Szent Lukács Szeretetszolgálattól érkezett először 
segítség. 150 ezer forint, amit tárgyi eszközvásár
lásra fordíthattunk. Ebből az összegből a kony
hai és fürdőszobai eszközöket frissítettük fel. Dr. 
Nagy Erzsébet jóvoltából kaptunk elektronikai 
eszközöket: hűtőszekrényt, fűnyírót, televíziót, 
mosógépet, centrifugát, hifi berendezést, gáz

tűz helyt, szőnyegeket. A ház festését Kiss József  
nyíregyházi barátunk végezte, szintén felajánlás
ból. A nyár folyamán a kuratóriumi, alapító ta
gok közül is néhányan többször voltunk a ház
nál, ahol a nagytakarítást, fűnyírást, karbantar
tási munkákat is végeztük. A házban ezek után 
vendégeket tudtunk fogadni, akik adományként 
pénzt utaltak a számlánkra, melyből 16 új párnát, 
paplant és gumis lepedőt vásárolhattunk. Termé
szetesen kiadjuk a házat mások részére is, pihenés 
céljából, hogy az alapítványunk bevételét az ebből 
befolyó adományokból gyarapítani tudjuk. Pályá
zaton nyertünk 200 ezer forintot, és az Önök ál
tal felajánlott adó 1%a is szintén gyarapította 
az alapítványt. A máriapócsi művészetis, citerás 
gyerekek erdélyi táborozásához hozzájárultunk 
20 ezer forinttal. A Máriapócsi iskolának tovább
ra is helyszínt fogunk biztosítani a nyári táboraik 
megszervezéséhez.

Fő célunk, hogy a pusztafalui ház újra éljen, 
teljen meg a gyermekek boldog kacajával, ahogy 
azt 2005ben Nagy György megálmodta.

Polyák Tibor, a kuratórium elnöke

A 2019/2020-AS NEVELÉSI ÉV 
SZEPTEMBER 2-ÁN KEZDŐDÖTT 

Bartók Máté
Birta Gergő

Czine Zsombor Zsolt
Demeter Mercédesz Linda

Doviscsák Szonja
Golenya Kornél
Horváth Botond

Jónás Benjamin András
Jónás Melinda

Kanalas Alícia Sanel
Kóka Kíra Kincső
Lautner Orsolya
Lazók Máté
Pongó Mirjam Rebeka
Pósán Virág Panna
Szabó Dorina
Szarka Tímea Elizabet
Tóth Léna

A Kegytemplomban az évnyitó hétindító imádságon köszöntöttem 
a gyermekeket, majd Tamás atya a Jó Istent áldását és a Szűzanya oltal
mát kérte a gyermekek számára, hogy az intézmény Ékes Virágszál ne
véhez hasonlóan növekedjenek és ékeskedjenek a pedagógusok és szü
leik számára.

Az intézmény dolgozói és pedagógusai nevében kívánom minden 
gyermeknek, hogy érezze nagyon jól magát az óvodában, játszanak sokat 
és érzékeny lelkükben áradjon szét a hit kegyelme. 

Porcelán-Ványi Melinda intézményvezető
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Az idei nyáron is rengeteg színes programmal kápráztattuk el 
gyermekeinket. 

Már a nyári szünet első napjától két héten át száz gyermek hangjától 
volt hangos az iskola, hi szen a Csodaszarvas program keretében napkö
zis táborokat szerveztünk. Két tematikus programot dolgoztunk fel 
játékosan, a ter mé szetvédelem és nemzeti hagyományaink jegyében. 
Mosolygó Tamás atya és Grunda Dá vid atya vezetésével hittanosaink 
be kap cso lódtak a Görögkatolikus Metropólia által támogatott országos 
Gö rögtűz Táborba, melynek az idén Nyírbátor adott otthont. A táborban 
a lelki feltöltődés mellett lovaglási lehetőség, strandolás és egész napos 
kirándulás várta a gyerekeket. Közel 30 tanulónk Király Judit testnevelés 
sza kos tanárnő irányításával megtanulhatott úszni vagy javíthatta már 
meglévő képességét a nagykállói strandon. A Bükk hegységben csodás 
hetet tölthettek el 78. évfolyamos tanulóink Dávida Edina és Király Ju
dit tanárnők vezetésével. A vándortábor különlegessége, hogy a 150 ki
lométert kerékpárral tették meg. Ellátogattak a Bálványra, amely a 956 
méter tengerszint feletti magasságával az ország 8. legmagasabb pontja. 

Az idén beindult a Nyíregyházi Egyházmegye támogatásával a Tanoda a 
Nemzetiségek Háza épületében, ami nyáron is szervezett programokat a 
gyermekek számára. Kiemelt célja, hogy a pedagógia eszközrendszerével 
hozzájáruljon a társadalmi leszakadás megakadályozásához és a társa
dalmi integrációhoz. A tanévet Beregdarócon indítottuk el, az iskola és 
az óvoda munkatársai kirándulással egy bekötött lelki napon vettek részt.

Augusztus utolsó vasárnapján iskolánk diákjait és pedagógusait ál
dotta meg Mosolygó Tamás lelki igazgatónk. Több pedagógusunk részt 
vett a pedagógusok gyalogos zarándoklatán, mely a Nyíregyházi Isten
szülő oltalma görögkatolikus templomtól indult Máriapócsra.

A tanévet 2019. szeptember 2án a Kegy temp lomban kezdtük, Isten 
áldását kérve. 

A tanévnyitó ünnepségünket megtisztelte Szocska A. Ábel, a Nyír
egyházi Egyházmegye püspöke. Megkülönböztetett szeretettel kö szön
töttük kis elsőseinket, akik idén teszik első lépéseiket a tudás birodal
mába. 

A tanévünk jelmondata: „Uram, tégy engem békéd eszközévé!” 
(Assisi Szent Ferenc)

Orosz Istvánné, lánykori nevemen Mi-
hucz Judit vagyok. Férjemmel együtt büszkén 
valljuk magunkat Máriapócsról származók-
nak. Mindig büszkeséggel tölt el, ha szülővá-
ro somról beszélek, hiszen innen származom, 
itt élnek drága szüleim, testvérem a feleségé-
vel és gyermekeivel, illetve férjem családja is.

Általános iskolai tanulmányaimat itt vé
geztem el, majd Nyírbátorban a Báthory István 
Gimnáziumban érettségiztem. Középiskolai 
ta nulmányaim után hazajöttem és három 
évig, mint képesítés nélküli nevelő tanítottam 
napköziben, majd mikor felvételt nyertem 
a Debreceni Tanítóképzőbe, már osztályom 
volt. 1990ben házasságot kötöttünk Orosz Ist
vánnal az Istenszülő kegyképe előtt. Férjem gö
rögkatolikus pap. Az eltelt évek alatt több szol
gálati helyre is disponálták a püspök atyák. 
Min den állomáshelyünkön tanítottam. Az is
kolák vezetőinek jóvoltából szakmailag folya

matosan tovább képeztem magam. Két gyer
mekkel áldott meg bennünket a jó Isten. István 
Mokiosz fiunk a papi szolgálatot választotta di
akónus, Judit Sára lányunk óvodapedagógus. 

Szakmai életutam mozgalmas és fordula
tokban gazdagnak mondható. Három megye 
nyolc településén tanítottam az elmúlt har
minc két esztendőben. Minden munkahelye
men sokat tanultam az ott tanító kollégáktól, 
betekintést nyertem a különböző települések 
életébe, szokásaiba, mindennapjaiba. Minden 
ál láshelyemen új kihívásokkal kellett szembe
néznem. Bizonyítanom kellett szakmai ráter
mettségemet munkaadóimnak, a gyermekeiket 
rám bízott szülőknek és nem utolsó sorban ma
gamnak.

Bízom benne, hogy az Istenszülő oltalma 
alatt a kollégákkal és a szülőkkel karöltve vé
gezve munkánkat, lelkiekben gazdag, tudással 
felvértezett gyermekeket nevelhetünk. 

Ebben az évben is elismertük azokat a máriapócsi tanulókat, akik az elmúlt 8 évben végig kitűnő ered
ményt értek el. Az Önkormányzat ajándékát Kiss Luca Lenke és Lőrincz Ferenc tanulók kapták, akiket szü
leik is elkísértek. További tanulmányaikhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk!

DUDÁS MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ 
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

BEMUTATKOZIK AZ ÚJ ISKOLAIGAZGATÓ

Orosz Istvánné intézményvezető

FELHÍVÁS!
2019. október 9-én szerdán LOMTALANÍTÁS LESZ Máriapócson!

Első osztályosaink névsora:
•  Bakó Hanna
•  Bakos Vivien
•  Bartók Máté  
•  Birta Gergő 
•  Demeter Mercédesz Linda   
•  Golenya Kornél    
•  Horváth Botond  
•  Jónás Benjámin András   
•  Jónás Melinda    
•  Kanalas Alícia Sanel  

•  Kiss Álmos
•  Kita Kevin János
•  Kóka Kíra Kincső
•  Kulcsár Patrik
•  Lazók Máté
•  Rocska Bence Csaba
•  Rohály Germán
•  Sebők Csenge
•  Szabó Dorina         
•  Szarka Tímea Elizabet 
•  Tóth Léna



Az idei esztendőben is megrendezésre került gyermeknapi horgász
verseny. Külön köszönet a MOHOSZnak a díjakért!

16 résztvevő gyerek mellett az alábbi eredmény született.

Alsós korosztály:
1. Paczári Zsolt
2. Tisza Balázs
3. Jónás Márk

Felsős korosztály:
1. Okszi Ágnes
2. Tisza Gergő
3. Okszi Balázs

Gratulálunk!

Az idei esztendőben is megrendezésre került a hagyományos Szent 
István napi horgászverseny. 

A versenyen az alábbi eredmény született: 

Felnőtt: 
1. Kulcsár Miklós 
2. Nyiri György 
3. Kovács Zsolt 

Utánpótlás: 
1. Porcelán Kevin 
2. Jónás Márk 

Legnagyobb hal: 
Kulcsár Miklós 

A több mint két tucat résztvevőnek ezúton is gratulálunk.

Az idei esztendőben immár tizenharmadik alkalommal került megrendezésre a nagysikerű má ria
pócsi Hor gásztábor. A táborban 17 gyerek leshette el, tanulhatta meg és oktathatta társait három napon 
ke resztül. A fogásokat tekintve kiemelkedő volt a tábor, hiszen a kifogott, összesített eredmény alapján 
közel 150 kg hal került partra, fotózásra, majd visszanyerte valamennyi a szabadságát.  A résztvevők meg
ismerhették a csodálatos Bazilikát, és a fatemplomot, mely után Grunda Dávid atya közreműködésével 
egy izgalmas kvíz játéknak lehettek részesei. Megismerhették a horgászat alapjait, betekintést nyertek az 
úszós és könnyű fenekező horgászatba. A táborlakókat Orosz István Kegyhely igazgató is köszöntötte. Él
ményekben gaz dag három nap után mindenki fogott halat és ennek fényében nem is meglepő ha a részt
vevők és szer ve zők megállapodtak, hogy jövőre is találkoznak.

Isten Áldjon meg mindenkit aki hozzájárult a tábor meg valósulásához.                      Tóth Árpád elnök

MÁRIAPÓCSI LSK HÍREI
Tisztelt máriapócsi Lakosok! Szeretném Önökkel megosztani a futballcsapat sikereit. Egy éve nagy 

ne héz ségekkel küzdöttünk nagyon sok segítség kellett, hogy kiálljon a csapat, a megye 3 Nyírség csoport
ban. Ez a lakosok és a vállalkozók segítsége nélkül nem ment volna, de sikeresen helyt álltunk. Elértük, 
hogy minél több pócsi lakos a hazai csapatot támogassa akárcsak egy szurkolással, de kiállnak a csapatért. 
A tél nagyon sok munkával telt a csapatnak és a vezetőségnek. Belülről teljesen felújítottuk az épületet, ami 
az erőnkből telt reméljük tetszik azoknak akik látták már. A pálya kapott egy eredményjelzőt és egy lelá
tót is, amit a megyei csapatoknál nem nagyon láthatunk. Folyamatosan fejlődünk tavasszal nyertünk egy 
defibrillátort is ami a biztonságosabb környezett ad a fiataloknak. Ehhez el kellett végezni egy tanfolyamot, 
amit sikeresen teljesített Horváth Gábor elnök és Bodolai Richárd elnökségi tag. 

A szezont 5. helyen zártuk és büszkék vagyunk a csapatra, hogy ilyen jól helyt álltak. Nem sok pihe
nőnk volt mert nyáron folyamatosan készültünk a szezonra. Edző meccseink voltak Kislétával, Nyírbogát
tal, Nyírgyulajjal. Elmondhatjuk, hogy 11 hazai játékosunk van, akik játszanak folyamatosan, egyre több 
pócsi fiatal jön vissza. Terveink között szerepel, hogy minél szebb legyen a futballpálya az öltöző teteje is 
cse rére szorul, mely megvalósításához szívesen fogadunk külső segítséget. Külön szeretném megköszönni 
az Önkormányzat, Papp Bertalan polgármester úr, Vonáné Pásztor Éva segítségét. A vállalkozók segítségét: 
Böszörményi Lászlónak, Szarka Györgynek, Hajdu Mihálynak, Rabócsi Tibornak a rengeteg támogatást. 
Kiemelném Franku Lászlót, aki a pályáért felelős és az ő alapossága nélkül nem lenne ilyen gyönyörű a pá
lya. Köszönöm Horváth Gábor elnöknek, hogy ilyen lelkesen áll a csapat mellé és igazgatja a dolgokat, hogy 
minden rendben legyen. Köszönöm Bodolai Richárdnak, hogy precízen vezeti a papírmunkát, intézi az át
igazolást és a Máriapócsi LSK hivatalos ügyeit. Mindent köszönünk mindenkinek és reméljük, hogy ezek 
után is mellettünk fognak állni, mi mindent megteszünk, hogy Máriapócson legyen foci és a fiatalokat ki
mozdítsuk a hétköznapokból akárcsak egy pár órára is. Hajrá Máriapócs!        

Üdvözlettel: Papp Zoltán elnök helyettes Rebrei Muaythai Sportegyesület által szervezett 
Ifjúsági Válogatott edzőtábora 

A megyei Polgárőr napon
Papp Bertalan és ifj. Lőrincz
Péter kitüntetésben részesült
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II. JÁNOS PÁL PÁPA IDŐSEK OTTHONA

A 2019es évben is törekedtünk rendezvé
nyeink szervezésekor arra, hogy lakóink csalá
dias légkörben éljék mindennapjaikat. Lehető
séget biztosítunk testilelki feltöltődésre, a sza
bad idő hasznos eltöltésére. Kulturális prog
ramjaink mindig nagy népszerűségnek örvend. 
Nyárindító programjaink között szerepelt az 
„Idősek biztonságos közúti közlekedése” cím
mel tartott előadás melyet Lőrincz Péter r. őr
nagy tartott. Előadásában felhívta lakóink fi
gyelmét a balesetek megelőzésére, és az érté
kek megőrzésére. A résztvevőknek az előadás 
vé gén kis értékű tárgyak (fényvisszaverő csí
kok, kulcstartók) kerültek kiosztásra.  Kézmű
ves csoportunk megajándékozta az „Ékes Vi
rágszál” Óvoda nagycsoportos gyerekeit balla
gásuk alkalmából, megköszönve a több éven át 
adott színes műsorukat mellyel megörvendez
tették lakóinkat.

A Kulturális Központ és Városi Könyvtár 
az elmúlt évekhez hasonlóan ismét megrendez
te a nyári „Zsiráf tábort”. Intézményünk foglal
koztatási csoportja nagy lelkesedéssel készült a 
gyerekekhez. Az együtt töltött délelőtt a közös 
munka kellemes hangulatban telt el. A Mária
pócs Idősek Otthona Lakóiért Alapítvány jó
vol tából vidám szabadtéri színházi előadáson 
vehettünk részt. A Mandala Dalszínház ren
dezésében nézhettük meg a „Hyppolit a lakáj” 
című előadást Mikó István (Jászaidíjas) elő
adóművész főszereplésével. Az előadásból nem 
hiányzott a nevetés, a vidámság, mely emléke

zetessé tette lakóink számára a szép nyári estét. 
Kilátogattunk az újonnan átépített Pápa térre, 
ahol a szabad levegőn egy teljes testet átmoz
gató tornán vettünk részt Gyógytornászunk 
segítségével. A nagy hőség ellenére több alka
lommal, szép számmal gyűltünk össze az Intéz
mény teraszán rendezett vetélkedővel egybe
kötött főzésen, szalonnasütésen. Ezen rendez
vényről sem hiányzott a jó kedv és a mulato
zás. A nagy sikerre való tekintettel az ilyen 
jellegű rendezvényeinket a belső udvarunk
ban a közeljövőben kialakításra kerülő Filagó
riában folytatjuk! 90 éves szép korú lakóinkat 
köszöntöttük Máriapócs Város Önkormány
zatával és a hozzátartozókkal közösen. Intéz
ményünkbe ez év második felétől főállású lel
ki vezető tevékenykedik Ihnáth János atya sze
mélyében. Napi szinten jelen van az intézményi 
életében. Lehetőség nyílt lelki beszélgetésekre, 
bevezetésre került a „Hétindító imaóra” a dol
gozók részére. A Kegykép második könnyezé
sének emlékére 08.01–08.05. napjáig az Isten
szülő akathisztoszát végezték lakóink az intéz
mény kápolnájába. Az utolsó nap ájtatosságát 
a Kegytemplomba tartottuk, mely felemelő ér
zéssel töltötte el a résztvevőket. Úrszínváltozás 
ünnepén részesei lehettünk az ünnepi liturgiá
val egybekötött gyümölcsszentelésnek. Fontos 
számunkra dolgozónk szakmai, testilelki ki
egyensúlyozottsága is. „Újraélesztés és elsőse
gélynyújtás szerepe az idősellátásban” címmel 
munkatársaink közül 15 fő vett részt a szakmai 

napon, melynek Intézményünk adott otthont. 
Az elméleti képzést gyakorlati oktatás követte 
így az elsősegélynyújtás szabályait könnyedén 
elsajátíthatták a résztvevők. Lehetőségünk volt 
bekapcsolódni a Kegykép elvitele alkalmából 
szervezett jubileumi gyalogos emlék zarándok
latba. A Szent Lukács Görögkatólikus Szeretet
szolgálat szervezésébe lelki napon vettünk rész 
Máriabesnyőn. A jövőben is arra törekszünk, 
hogy aktív, szellemileg friss időseink maradja
nak sokáig és szép nyugodt életet éljenek Ott
honunkban.

Andicskuné Császár Anna
szociális és terápiás munkatárs 

A cikket írva nagyon jó visszatekinteni az 
együtt töltött egy évre. A kép, amit kaptam aján
dékba, a nappaliban található. Amikor ránézek, 
öröm tölti el a szívemet, hogy együtt hozhattuk 
létre ezt az előadást, Máriapócsnak újabb csodá
ját, amely remélhetőleg évről évre segíti majd az 
emberek húsvéti felkészülését. Még diakónus vol
tam, amikor Tamás Lászlóval elkezdtük a „pro
jektet”. Fő célunk az volt, hogy az emberek számá
ra közelebb hozzuk, élővé tegyük azt, amit Jézus 
értünk tett, és kilépve saját komfort zónánkból, 
a templom falain kívül mutassuk be Jézus Krisz
tus szenvedéstörténetét.  A megtéréshez vezető út 
az, ha képes vagy felfogni, megérteni, megérezni, 
megtapasztalni és ezáltal elhinni, hogy Jézus le
győzte halállal a halált. Halállal győzte le a halált 
a kereszten, és az azt megelőző megaláztatások 
közepette… Az előadás után papként ültem és 
hall gattam a megihletett emberek gyónásait, hisz 
megérezték: Isten szeret minket, képes meghalni 
és szenvedni értünk.   

Az év folyamán a sok kihívás és megoldandó 
probléma alatt megtapasztalhattuk, hogyan mű

ködik a Gondviselés a világban, és Isten áldása 
van ezen a missziós tevékenységünkön. A mun
kafolyamat első és legfontosabb feladata a szerep
lők kiválasztása volt, amit a közösség megerősíté
se és összekovácsolása követett. A próbák fő cél
ja természetesen a gyakorlás volt, amellett mindig 
sort kerítettünk beszélgetésre, élményeink, gon
dolataink megosztására, és a kötetlen együttlét
re, születésnaposok ünneplésére.  Párhuzamosan 
a próbák szervezésével, lépésről lépésre alakultak 
a további elintézendő feladatok, amelyekre min
dig találtunk megoldást. Hiszen egy közösség, 
amennyiben összefog, nincs leküzdhetetlen aka
dály. Az előadás színpompás jelmezeit Nagy Fru
zsina álmodta meg már a nyáron, és  Pásztor Mi
hályné Piroska vezetésével a Pirinyó öntötte azt 
való formába novembertől kezdve. Mindeközben 
Tamás László az eszközök beszerzésével foglalko
zott, hétről hétre kiegészítve az eszközrepertoárt. 
Tényleg közös összefogássá vált, és annak ered
ménye lett maga az előadás, hisz mindenki hoz
zátette amije volt. A keresztet, faeszközöket, lán
dzsákat Borsi György (Barabás szerepében) ké
szítette, az esztergályos munkákért Orosz Csa
bának és Sándornak jár a köszönet. Nem árulok 

el kulisszatitkot például, hogy a helyszíni próbá
kat megelőzték az olvasópróbák. Ezt, emlékszem, 
Hajdú Mihály (Pilátus) javaslatára vezettünk be, 
és nagyon okos ötletnek bizonyult. Az ostorozás
nál használt követ Tasi Attila (Kaifás), a lépcsőfel
járót a kis színpadra pedig maga Várnagy Roland 
(Jézus) készítette el. Augusztustól már a helyszí
nen mentek a próbák, sikerült megoldani a mobil 
hangosítást is. Ifj. Mikula Györgynek hála, később 
pedig már Herczku Balázzsal, Belicza Andrással 
és munkatársaikkal készülhettünk együtt vasár
napról vasárnapra. A közvetítés megszervezése 
és a marketing az utolsó hónapok feladata volt, 
aminek köszönhetően, több mint 3000 résztve
vővel és 7000 internetes online élő követővel tör
ténhetett meg a Máriapócsi Passió ősbemutatója. 
Az egyházközség és az önkormányzat támogatá
sával, a szereplők áldozatos, odaadó munkájának 
köszönhetően juthatott el több mint tízezer em
berhez Isten üzenete, hogy szeret minket és ér
tünk meghalt a kereszten, hogy új életet ajándé
kozzon nekünk!

EZ MÁRIAPÓCS!

Grunda Dávid

PASSIÓ MÁRIAPÓCSON



• Az egészségesebb környezetért, egészségünkért a gazzal, száraz ágakkal együtt ne égessük a 
vegyszeres csomagoló anyagokat, mű anya gokat, gumit!

• Van gyűjtő, tárolóedény oda helyezzük el az előbb felsorolt anyagokat.
• Augusztus 20án mi is főztünk, to ros ká posz tát. 100 adagot készítettünk, sajnos kevés volt. Na

gyon sokan ültek asztalunkhoz s beszélgetés közben fogyasztották a főztünket. Jövőre még többet 
fogunk főzni. 

• Maradjunk a hagyományainknál, most Ho dász Önkormányzatához szállítottuk a gyűjtött ru
haneműt. Sok gyermekruha volt, ami az is kolakezdéshez jól jött az ott lakóknak. 

Köszönjük a folya ma
tos segítséget. Továbbra 
is szá mítunk a má sokra 
is odafigyelő em berekre.

Szép őszt és jó egész
séget kívánunk minden
kinek!

Balázs Csabáné 
elnök
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Házasságkötések
Sóskúti Dávid és Sóskúti Rebeka (Orosz Rebeka)

Szalkai Péter és Szalkai Farkas Erika
Linzenbold Sándor Csaba és Linzenboldné Csonka Enikő

Papp József Lénárd és Pappné Győri Krisztina
Horváth Gábor János és Horváth Gábor Jánosné

   (Rézműves Enikő Ibolya)
Mester Róbert és Mesterné Balogh Evelin

Novák Gábor és Novákné Korcsog Alexandra
Lakatos László és Lakatos Lászlóné Rácz Vivien

Kanálos Tibor és Kanálosné Zemlényi Erika
Tamás Norbert és Tamásné Szűcs Tünde

Gyarmati Roland József és Jászai Mária Ágnes
Tamás Ferenc és Tamás Dalma (Csobai Dalma)

Gergely Attila és Gergelyné Novák Katalin
Kapusi László Krisztián és Kapusi Bianka (Nagy Bianka)

Gupcsi Gábor és Gupcsuné Tamási Kitti
Budányi János és Budányi–Lippai Lia

Dobos Gábor és Batai Nikoletta

Szépkorúak
Máriapócs Város 

Önkormányzata idén is
köszöntötte 

szépkorú lakosait.

Darabánt Mihályné
Simonfalvi Józsefné

Vanczák László

Elhunytak

Borsi Mihály
Bürszem Istvánné
Császár Gyuláné
Csonka Sándor

Fazekas Istvánné
Fekete József

Fekete Sándor
Gárdos Istvánné
Gulyás Jánosné

Iváncsik Ferencné
Kanizsár Mihályné

Kulánda János
Lakatos András

Lepsényi Károlyné
Maczali Péter

Muszák Jánosné
Muszák Mihály

Nemes Józsefné
Papp Attila

Papp Zoltán
Rakaczki Máté

Sarkadi Lászlóné
Sitku Béla

Vona Sándorné

BÜSCSEI HANNA
2019.01.02

An: BÜSCSEI RENÁTA

***
KÓRÓDI TAMÁS

2019.01.23
An: RÁCZ NIKOLETTA

***
OLÁH MARCELL

2019.01.29
An: SZKIBA BIANKA

***
LABBANICS LARA

2019.02.25
An: BORSI SZABINA

***
GERGELY LILLIÁNA

2019.03.12
An: NOVÁK KATALIN

***
TERDIK PANNA

2019.04.08
An: FÜRTÖS GRÉTA

***
LELKES LENOX ZAIN

2019.04.16
An: CSÓKÁSI VERONIKA

***
POCZOK 

NOEL ISTVÁN
2019.06.13.

An: HORVÁTH KATALIN

***
MIKÓ BENETT

2019.07.06.
An: DÁNFI ILDIKÓ

***
GRUNDA 

MINNA MÁRIA
2019.07.25.

An: WETTSTEIN 
ANGÉLA

***
LAKATOS LÁSZLÓ

2019.07.29
An: RÁCZ VIVIEN

***
KOZÁK NELLI

2019.08.04.
An: HORVÁTH KLÁRA

GólyahírekTEGYÜNK ÉRTE!
ISMÉTELT KÉRÉSÜNK, NE CSAK BESZÉLJÜNK RÓLA, TEGYÜNK IS ÉRTE!
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MÁRIAPÓCSI VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT. HÍREI

MANDALA NYÁR MÁRIAPÓCSON

BESZÁMOLÓ A 2019. ÉVI KÖZMUNKAPROGRAMRÓL

A kft. folytatja a munkát, mely elsősorban a piacok és búcsúvásárok sike
res lebonyolítását jelenti. A megszépült Pápa téren munkatársaimmal együtt 
igyekszünk tiszta környezetet biztosítani az oda érkező látogatók szá mára. 
A szabadtéri színpad helyet adott a 2019. 08. 16án este bemutatott „Má
ria evangéliuma” című rockopera oratórikus előadásának. A csodálatos darab 
egy három színmű bemutatását célzó előadás sorozat második része volt, a 
harmadikat – Család ellen nincs orvosság – szintén a Pápa té ren tekinthetjük 
meg 2019. szeptember 10én. 

2019. 08. 17–18. Nagyboldogasszony napi búcsú időpontja, ahol a fel
ada tok közé tartozott a parkíroztatás, kereskedők elhelyezése, új mosdók üze
meltetése. Első igazán nagy búcsúnk alkalmával remekül vizsgázott a meg
újult Pápa terünk és a kft. mögött álló csapat is, amiért mindenkinek nagyon 
hálás vagyok. 

2019. 08. 20. A kft. bekapcsolódott a főzőversenybe a Pócsi Sokadalom 
ke retein belül, ahol pársztortarhonyát készítettünk, mely egy falatig mind 
elfogyott  Nagyon jó hangulatú nap volt, nekünk máriapócsiaknak és a hoz
zánk érkező kedves vendégeknek is. 

2019. 09. 07–08. Kisboldogasszony napi búcsú. A rendezvényen renge
tegen vettek részt, hatalmas feladat volt az autók elhelyezése a Pápa téren. A 
búcsú alkalmával is ellátogattak hozzánk a kézműves kereskedők, akik a do

hánybolttal szemben lévő Szent Erzsébet tér körül kaptak helyet. Szép por
tékáikkal színesítik a vásárunk kínálatát. A lakosok és az ide érkezők is nagy 
érdeklődéssel voltak termékeik iránt. 

2019. 09. 14–15. Keresztfelmagasztalás ünnepe, hagyományos módon a 
ci gány közösségek búcsúja. Munkatársainkkal együtt ekkor is azon fo gunk 
dolgozni, hogy a hozzánk érkezőket kulturált környezetben fogadjuk és kel
lemes élmény legyen az itt töltött idő. 

Összefoglalóm végén egy kellemetlen problémáról is szót kell ej te nem, 
ez pedig a településen keletkező szemét. A Városi piac oldalában meg ta lál
hatóak a kihelyezett szelektíves hulladéktárolók, melyeket sajnos nem ren
deltetés szerűen használunk. Kérem Önöket, hogy a szemetesek oldalán ta
lálható jelzésnek megfelelő hulladékot helyezzék el ott és annyit, amennyit 
képes a szeméttároló befogadni. 

Későbbi terveink között szerepel egy olyan  piaci nap megszervezése is, 
ahol a lakosság bocsáthatná áruba megunt vagy használaton kívüli tárgyaikat, 
egyfajta nagy garázsvásár formájában. Erről várom véleményüket a közössé
gi oldalon (Facebook/Máriapócsi Városüzemeltetési Kft.) illetve keressenek 
bátran ötleteikkel, javaslataikkal. Előre is köszönöm együttműködő se gít sé
güket!

Bartos Anikó, Máriapócsi Városüzemeltetési Kft. 

Az elmúlt évekhez képest ebben az évben 
sokkal kevesebb közmunkás lét számot kaptunk a 
Mun kaügyi Hivataltól, de ugyanakkor feszesebb 
és haté konyabb munkát vártak el tőlünk. Tovább 
folytattuk a betonelemek gyártását, amelyre to
vábbra is nagy igény van. Eladásra került 950 m2 
térburkoló, 250 db betonoszlop, 100 db mederlap, 
110 db szegélykő. Ezt az értékteremtő tevékenysé
get tovább folytatjuk az idei évben is, amíg az idő
já rás megengedi.

A másik terület a mezőgazdasági tevékenység. 
A 2019es közmunka prog ramban édesburgonya 
(batáta) termelésre nyertünk pályázatot, amit si
keresen eldugványoztunk, illetve megműveltünk. 

Az édesburgonyát elsősorban a má riapócsi lako
sok körében szeretnénk értékesíteni, természete
sen reális, önköltségi áron. Szeretnénk egy olyan 
mozgalmat meghirdetni a máriapócsi lakosoknak: 
„Szedd magad!” akció 200–250 Ft/kg áron. Úgy 
gon dolom, ez egy nagyon kedvező piaci ár. 

Közmunkásaink nagy segítséget nyújtanak az 
iskolai étkeztetés, a település tisztasági, művelődé
si, oktatási, valamint a köztemetőink, polgármes
teri hi vatal ellátásában. Tavaly ősz folyamán közel 
1000 db gyümölcsfát telepítettünk a meglévőhöz, 
gon dolva a jövőre. Ezt is sikerült sikeresen megóv
ni, ápolni és gondozni, amire büszkék vagyunk, 
melyből már némi kóstolót is sikerült szüretel

nünk. Továbbiakban, ez évben útjainkat lehetősé
gük volt nagyon értékes díszfákkal, cserjékkel be
ültetnünk, amit a közeljövőben szeretnénk tovább 
folytatni. Természetesen további fő feladatomnak 
tekintem a település érdekeit és a közmunkaprog
ram vezetését, illetve gépesítését tovább folytat
ni, fejleszteni. Az eddigi eredményeink eléréséhez 
köszönettel tartozom Papp Bertalan polgármester 
úrnak és minden közmunkaprogram dolgozónak.

Bízva a jó Isten gondviselésében, hogy továb
bi munkámhoz adjon erőt, egészséget és kitartást.

Tisztelettel: 
Vona István közmunkaprogram vezető

Az idei évben először, Papp Bertalan pol gármester kezdeményezésé
re megren de  zésre került a Mandala Nyár Máriapó cson szabadtéri szín
ház sorozat. A város és környező településeken élők 3 előadást tekintet

tek meg, melyek a visszajelzések alapján nagyon tetszettek a nézőknek.  
Július hónapban Hyppolit a lakáj – Mikó István fő szereplésével, fergete
ges előadás alatt jóízűen nevetett nagyot a közönség. 

Augusztusban a Má
ria evangéliuma rockopera
oratórikus elő adást hallgat
hatták meg a pá pa térre láto
gatók Tolcsvay László  (Erkel 
Ferencdíjas, Magyar Örök
ségdíjas), Sasvári Sándor (Já
szaidíjas, eMeRTondíjas) 
Tóth József előadásában. 

TISZTELT MÁRIAPÓCSIAK!

Lehetőséget kaptam, pár mondat erejéig, hogy felvázoljam a kis „plusz” 
munkám. Mikor elkezdtem a vérvételt 10–12 fő volt keddenként. Ez a szám 
mára jócskán kibővült, mert úgy érzem visszajelzések alapján, szívesen jár
nak hozzám az emberek.

Bizalmukba fogadtak, mindig jut a betegekre pár kedves szó, odafigye
lés és kicsi mosoly. Meghallgatom Őket, segítek, ha tanácsot kérnek Tőlem. 
Igyekszek rugalmas lenni és eljutni oda is, ahonnan nem tudnak eljönni 
vérvételre. Intézetek és fekvőbetegek, akik számítanak rám, várnak rám, és 
nagyon kiszolgáltatottak. Nagyon szeretem a munkám, ÖNÖK Nekem egy 
TÜKÖR!

Visszatükröznek engem: emberséget, elhivatottságot, bánásmódot, alá
zatot, tiszteletet. Amit nagyon szeretek mondani, hangoztatni, és úgy érzem 
tiszta szívemből: „Bánj másokkal úgy, ahogy te is szeretnéd, hogy bánjanak 
veled!” Köszönöm a bizalmukat. Áldás legyen Önökön, jó egészséget kívá
nok mindenkinek!  

Tisztelettel: Jobbágyné Feczák Éva




