
   2. o.:   Polgármesteri és jegyzői tájékoztató, Falugazdász hírei
   3. o.:  Költészet világnapja, Norvég projekt megvalósulása
   4. o.:   Az Ékes Virágszál Görögkatolikus Óvoda hírei
   5. o.:   Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános  

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,  A Rebrei Gym hírei
   6. o.:   Kulturális Központ hírei, Családsegítő és gyermekjóléti  

szolgálat hírei
   7. o.:  Civil szervezetek hírei
   8. o.:  Egyházi hírek, Idősek klubjának hírei
   9. o.:  Idősek Otthona eseményei, szociális hírek
10. o.:  Rendezvények képekben
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A tartalomból:

Április 28-én Civil Ház átadó keretében megtekinthettük, és birtokba vehettük a felújított régi uradalmi házat. Dr. Simon Miklós országgyűlési 
képviselő, Papp Bertalan polgármester köszöntői után, bemutatásra került Mikula Szilvia gyűjtőmunkája révén készült honlap (gergelyffy-kuria.hu). 
Mosolygó Béla a Nyíregyházi Egyházmegye kancellárja megszentelte az épületet, majd leleplezésre került a Gergelyffy András emléktábla. 

A megnyitó után Kovács János és Pénzes László által összeállított kiállítás és könyv bemutatására került sor: A fogathajtás, a lótartás és kapcsoló-
dó mesterségek története Máriapócson címmel. A megnyitón közreműködött a Pócspetri Citerazenekar és Énekkar.

Városi Nőnap

Március 8-án Városi Nőnap
alkalmából a képviselő-
testület férfi tagjai verses 

összeállítással köszöntötték 
a megjelent hölgyeket.

VÁLLALKOZÓI FÓRUM

Dr. Bokor Balázs 
Los Angeles-i főkonzul 
tisztelte meg 
a március 15-i 
rendezvényünket, 
ünnepi beszédében 
elmesélte, hogyan 
ünnepelnek a határon 
túli magyarok.
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PÓCSON MARAD A HINTÓ!
Az idősebbek még emlékeznek rá, hogy év tizedekkel ezelőtt nagyon 

híres lovasversenyek voltak a TSZ telepen. Az akkori tanácselnök, nagy 
tehetséggel megáldott fafaragó művész is volt.

Az Ő keze munkája az a gyönyörű hintó, melyet az Erdőbirtokos 
Szövetkezet eladásra hir detett meg.

Megtudva, hogy más településről is szívesen megvásárolnák a hin-
tót, a Képviselő-testületünk úgy döntött, hogy nem engedi, hogy a mu-
zeális érték máshová kerüljön. 

Tárgyalásokat folytattunk a Szövetkezettel, mely örömmel vet-
te az Önkormányzat ér deklődését. Az egyezség megszületett, így 
1.000.000+ÁFA (1.270.000) forintot fizetünk ki ez év december 31-ig! 
A felújított hintó kiállításra került április 28-án a Civilek Házában. A 
képviselők elkötelezettek abban, hogy a máriapócsi értékeket, emlékeket 
meg kell az utó kor számára őrizni!

Papp Bertalan polgármester

Fontosnak tartom, hogy Önök, mint a településen élők, pontos 
és hiteles információt kaphassanak az önkormányzat gazdálkodására 
vo natkozóan. Ezért az alábbiakban röviden összefoglalva szeretném 
ismertetni Máriapócs Város Önkormányzat elfogadott költségvetés-
ének főösszegeit. A részletekre vonatkozóan szívesen nyújtok felvi-
lágosítást minden érdeklődőnek, valamint a város honlapján, www.
mariapocs.hu megtalálható a részletes költségvetés.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2017. évi központi költ-
ségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt. A törvény alapján megter-
veztük a Má ria pócs Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető 
központi forrásokat és az ehhez kapcsolódó kiadási tételeket.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is 
tör vény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági 
tel jesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is fi-
gyelembe véve.

A 2017. évre megfogalmazott költségvetési alapelveink a kö-
vetkezők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6.  Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, 

a pályázatok önrészének megteremtése. 

Máriapócs Város Önkormányzatának költségvetését a Képvi-
selő-testület a 2/2017 (II.14.) számú rendeletével, az alábbi főösz-
szegekkel fogadta el: 

A 2017. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 
413.379.908,– Ft, mely az előző évi 35.382.560,– Ft pénzmarad-
vánnyal egészül ki, így összesen 448.762.468,– Ft forrás fog rendel-
kezésre állni, közel 10 %-al magasabb az előző évi eredeti előirány-
zattól. A 2017. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 

448.762.468,– Ft kiadással számoltunk, az előző évi eredeti előirány-
zattól közel 10 %-al több.     

A költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a helyi önkor-
mányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támoga-
tását. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása az elő-
ző évekhez képest nem változott, 4.580.000,– forint/fő. A támogatás 
meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi- és do-
logi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. 

A települési önkormányzatok működési támogatás finanszíro-
zására a Közös Önkormányzati Hivatal esetében a székhely önkor-
mányzat jogosult. Ebből következően a Máriapócsi Közös Önkor-
mányzati Hivatal költségvetése, Máriapócs Város Önkormányzat 
költségvetésébe épül be, amennyiben azt a közös hivatalt létrehozó 
két önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyta és elfogadta.

Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését 2017. 
február 14.-én közös testületi ülésen, Máriapócs Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete 11/2017 (II.14.) számú, Pócspetri Község Ön-
kormányzat Képviselő-testülete 17/2017 (II.14.) számú határozatával 
elfogadta az alábbi főösszegekkel: 

78.409.600,– Ft bevétellel [ebből Máriapócs 56.929.600,– Ft, 
Pócspetri 21.480.000,– Ft.]

A Hivatal 2016. évi várható pénzmaradványa 5.429.153,– Ft, ezzel 
együtt az összes bevétel 83.838.753,– Ft.

A dologi kiadások tervezése a 2016. évi teljesített adatokra épül, 
mely a közüzemi, kommunikációs szolgáltatások, a működéshez 
szükséges irodaszer, nyomtatványok beszerzését, számítógépek kar-
bantartását, fénymásolók bérleti díját tartalmazza. Az összes kiadá-
sok összege 83.838.753,– Ft.

A Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési terve-
zete alapján, önkormányzati támogatást nem igényel a működéshez. 
Ebből következik, hogy a közös önkormányzati hivatal működéséhez 
a fenntartó önkormányzatoknak anyagi támogatást nem nyújtanak.

Amennyiben bármilyen nyilvános és közérdekű adatra, vagy 
információra van szükségük én és a kollégáim szívesen nyújtunk 
ebben segítséget.

Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző

Május 15-ig lehet benyújtani a területalapú támogatás igénylését. 
Jú nius hónapban a gazdáknak a tagdíj bevallási kötelezettségeiknek 
kell eleget tenniük. 

Kőrizs András falugazdász ügyfélfogadása Máriapócson, szerdai 
na pokon 8–13-ig a Polgármesteri Hivatalban, Pócspetriben csütörtö-
ki napokon 8–12-ig a Teleházban. 

TISZTELT MÁRIAPÓCSIAK!

FALUGAZDÁSZ HÍREI
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„Vidéki Építészeti Örökség Megújítása Máriapócsi Közösségi Élet Megerősítése Érdekében”
Norvég projekt keretében megvalósult funkciók

„A KÖLTÉSZET AZ EMBERISÉG LELKI TÁPLÁLÉKA”

A volt uradalmi ház rekon-
struk  ciója során a célcsoportok 
igényeivel összhangban két fő bel-
téri és három kültéri funkció ki-
ala kítására került sor. Az épület 
felújítása során az épület eredeti 
alaprajzi felosztása nem módosult, 
a felújított belső terek a rekonst-
rukciót követően azonban új funk-
ciót kaptak. A belső tér ben közös-
ségi-civil és hagyományőrző-kul-
turális funkció kialakítására is sor 
került. A közösségi-civil funkció 
kiépítését célzó fejlesztési elem ré-
sze egy 45 fő befogadó kapacitá-
sú 43 m²-es előadóterem, amely 
ci vil előadások, workshopok, tré-
ningek, vagy kisebb közösségi ese-
mények szervezési helyszíneként 
szolgál majd, valamint 2 civil iro-
da kialakítása. A hagyományőr-
ző-kulturális funkció részeként az 
épületben egy 26 m²-es interaktív 

kiállítóteret, egy irodát és egy rak-
tárt alakítottunk ki. Az interaktív 
kiállítótérben biztosítjuk az épület 
eredeti funkció szerinti működé-
sének bemutatását és a projekt ke-
retében végzett tartalomfejlesztés 
(a városban található, megőrzés-
re méltó emlék, tárgyiasult és nem 
tárgyiasult örökség – így mondák, 
faragásminták, helyi receptúrák, 
tán cok, énekek – rendszerezett 
gyűj  tése, dokumentálása, archivá-
lása) során rendszerezett kulturá-
lis örökségi elemek fizikai és di-
gitális bemutatása történt meg. A 
projekt során kialakítandó kültéri 
funkciók közül az egyik funkció a 
fa tartószerkezetes filagóriával fe-
dett, hagyományos tájjellegű éte-
lek elkészítésére alkalmas kemen-
ce, amelyet helyi hagyományőrző 
gasztronómiai események és ki-
sebb kültéri közösségi napok szer-

vezése céljából alakítottunk ki. A 
projekt keretében megvalósul az 
ura dalmi ház elhanyagolt hátsó 
kertjének környezetrendezése is 
par kosítással, amely során ősho-
nos helyi fa- és növényfajták (ne-
mes nyár, tölgy, éger, nyír, kőris, 
szíl, borzas imola, stb.) rendezett 
telepítése történik. A harmadik 
kültéri funkció, az örökségi épü-
let összképével harmonizáló kör-
nyezetbarát fa játszótér kiépítésé-
vel, pedig egy régóta érezhető hi-
ányfunkciót kívántunk pótolni vá-
rosunkban. 

A projekt során tartalomfej-
lesztési tevékenységek keretében a 
város tárgyiasult és nem tárgyia-
sult szellemi-kulturális értékeinek 
feltárása, digitalizálása és közzété-
tele történt meg, a helyi civilek és 
a lakosság valamint természetesen 
szakértők részvételével.

Az összeállítás az alábbi szel-
lemi-kulturális tématerületeket 
öle li fel:

1.  Költészet, szóbeli és írott 
történetek

2.  Táplálkozás, táji ételek,  
receptek

3.  Mesterségek, kézmű-  
és kisipar

4.  Előadóművészetek; zene, 
hangszerek, tánc

A helyi civilek és a lakosság 
bevonása tematikus napok szer-
vezésével történt meg. A felkuta-
tott és digitalizált tartalom bemu-
tatása érdekében a projekt kere-
tében kialakítandó kiállítótérben 
interaktív táblák kerültek elhelye-
zésre, valamint interaktív honlap 
kialakítása is megvalósult, melyek 
beszerzése szintén a projekt mű-
szaki tartalmának részét képezték.

Rachel Gibson, amerikai írónő szavait követve Költészet napi ünne
pi műsort rendezett meg Máriapócs Város Önkormányzata és az Iránytű 
Gazdaságfejlesztő Klub 2017. április 11-én. Az esemény a „Vidéki Építés
zeti Örökség Megújítása a Máriapócsi Közösségi Élet megerősítése érdeké
ben” program „Költészet, szóbeli és írott történetek” elnevezésű szellemi-
kulturális tématerületének keretében valósult meg.

A rendezvényen a település amatőr költőit, Farkasné Palincsár Évát, 
Korcsogné Szkiba Évát, Kovács Istvánt, valamint Tamás Lászlóné „Pócsi 
Évát” a műveik megzenésítésével és tolmácsolásával ünnepelték – Tamás 
László vezetésével – a helyi önkéntesek, illetve a civil közösségek tag-
jai. A szép számban megjelenteket Papp Bertalan, Máriapócs Város pol-
gármestere, valamint Vonáné Pásztor Éva, a Kulturális Központ vezető-
je köszöntötte. 

Kovács János, az ünnepség főszervezője köszöntőjében megjegyez-
te, hogy „nincs még egy olyan település, amely ilyen csodás négy költő-
vel büszkélkedhet, olyan pedig végképp nincs, ahol a négyből hármat 
Évának hívnának”.

Vidám, szomorú, és nosztalgikus hangulatú versei is elhangzottak a 
köl tőknek, az est legmeghatóbb pillanata pedig talán az volt, amikor Ta-
más Lászlóné négy éves kis unokája szavalta el felvételről a nagymama 
egyik gyermekimádságát.

Az estet a Pócspetri Nyugdíjas Egyesület „Mint régen a fonóban” cí-
mű vidám hagyományőrző műsora színesítette, melynek keretében a kö-
zönség soraiban ülőket is táncra invitálták.

A rendezvény zárásaként Komiszár János festőművész, Máriapócs 
Város díszpolgára megköszönte a szervezőknek és a résztvevőknek a kö-
zösen töltött ünnepet, s a helyi költőknek azt kívánta, hogy továbbra is 
ilyen szépen „fogjon a tolluk”.

A helyi költők és írók életútját, munkásságát röviden bemutató 
50×70 centiméteres tablókat – melyeket a rendezvényen is megcsodál-
hatták a megjelentek – a felújított Gergelyffy-kúriában helyezték el a 
2017. április 28-i, 16 órától kezdődő hivatalos átadó ünnepségen, a híres 
„Pócsi Hintóval” és a 60×80 centiméteres lovas tablókkal együtt.

Mikula Szilvia
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2017. január 12-én a nagycsoportos gyerekek a Nyír-
egyházi LEGO gyárba tettek látogatást, ahol nagyon jól 
érezték magukat.

20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett 
me semondó délelőtt keretében, 15 fő bátor óvodás kö-
zül, a zsűri döntése alapján, Nyíri Réka Patrícia és Kovács 
Ádám képviselte óvodánkat, az április 12-én megrendezés-
re kerülő piricsei kistérségi mesemondó versenyen. Febru-
ár 2-án Gyertyaszentelő ünnepén, minden csoport házilag 
végzett gyertyaöntést, az elkészült gyertyákat a templom-
ban megszentelték a liturgia végén a gyermekeknek. 

Az farsangi mulatságot február 10-én tartottuk, mely 
egyben a Dörmögőtől-Micimackóig című kiállításunk zá-
ró napja is volt. Minden gyerek örömmel hozta az óvodás 
kiállításra kedvenc mackóját. A legszebbek szülői szavazás 
eredményeként jutalomban részesültek. 

Március 2-án gyermekbérletes előadás 3. darabját néz-
hették meg az ovisok a Nyírbátori Kulturális központban. 

Március végén a három csoportban nyílt nevelési na-
pot tartottak az óvodapedagógusok, melyen a szülők, ta-
nítók betekintést nyerhettek az óvoda mindennapjaiba. A 
Víz világnapja mozgalmasan telt, a gyerekek vizes élmé-
nyekkel gazdagodtak. 

Április 6-án tartottuk hagyományos Húsvéti Alkotó 
délutánunkat, ahol a szülők több területen próbálhatták ki 

kézügyességüket és készíthettek szebbnél szebb dekoráci-
ós tárgyat. A gyerekek szülei az óvodára is gondoltak, kö-
zösen egy tojásfát alkottak meg, melyet az óvoda bejáratá-
nál helyeztünk el. Nagyhétfőn Mosolygó Tamás Lelki igaz-
gató tartotta a dolgozók lelkigyakorlatát.

Április 20-án az év utolsó színházi darabját láthatták a 
gyerekek, melynek címe Fehér Varázs volt. 

26-án a Föld Napja alkalmából a Szabolcsi Földvárhoz 
kirándultunk, minden gyerek számára hatalmas élményt 
jelentett a település látnivalója, valamint Balsán a Tisza fo-
lyón kompon való átutazása.

Május 5-én a nagycsoportosok a Kegytemplomban 
kö szöntötték az Égi Édesanyánkat, Szűz Máriát valamint 
a Földi Édesanyákat, nagymamákat. A hónap második he-
tében az év végi szülői értekezletek zajlottak az óvodában.

Május 9–11-én óvodai beiratkozás, „kukucskáló”-t 
tar tottunk. Május 11–12-én a kiscsoportosok és a középső 
csoportosok Anyák Napjával egybekötött év-záró műsorát 
láthatták a szülők, rokonok.

Egészséghetet tartottunk, melynek keretében meg-
vizsgálta a gyerekeket a Háziorvos, minden csoport fogor-
vosi vizsgálata is megtörtént, futottunk, táncoltunk. 

A nagycsoportosok Ballagási ünnepségét május 27-én 
11:00-tól tartjuk a Kegytemplomban.   

Gyermeknapi kirándulás május 30. 
Nyári zárva tartás: 2017. július 10. – augusztus 04.

Az Ékes Virágszál Görögkatolikus Óvoda hírei

Óvodánk 2012–2013-as nevelési évtől kapta meg a megtiszte-
lő „Zöld óvoda”címet. 

2018-ig lehetünk büszke tulajdonosai, majd az örökös „Zöld 
óvo da” címet szeretnénk megpályázni. Eddig is kiemeltem foglal-
koztunk a környezeti neveléssel, a természet megismerésére, tisztele-
tére neveléssel, a környezetvédelmi magatartásformák megalapozá-
sával, de a Zöld óvoda program keretein belül ez még hangsúlyosabb 
szerepet kap.  Igyekszünk a gyerekeket minél közelebb vinni a ter-
mészethez, így a földünkhöz kapcsolódó minden jeles napról meg-
emlékezünk. Óvodánkban olyan programokat, eseményeket szer-
veztünk és szervezünk, hogy ezek hatásával környezettudatosabbá 
neveljük a gyerekeket, szüleiket és saját magunkat is. A „Zöld Óvo-
dai” tartalmak beépültek óvodánk mindennapi életébe. Kialakult ha-
gyományaink vannak a környezeti nevelés és az egészséges életmód-
ra nevelés területein. Óvodai és csoportszinten valósulnak meg pro-
jektjeink. 

Március 20-án valamennyien zöldbe öltöztünk, így köszöntöt-
tük a csillagászati tavaszt. 

Így került sor a Víz Világnapjának megrendezésére március 
22-én. Ebben az életkorban nem történhet másképp csak sok-sok já-
tékkal. Ezen a napon mindenki kékbe öltözött. Csoportonként fel-
adatokat végeztek a gyerekek. Vízcseppeket terelgettünk, táncolta-

tunk, békamentő és hal mentő akció végeztünk akadályokkal, kí-
sérleteztünk a vízzel. Tóth Árpád a Máriapócsi Horgász Egyesü-
let elnöke, megmutatta a gyerekeknek, hogy milyen felszereléssel 
kell, ren del kezzen egy „jó” horgász. A horgász felszerelést a gyere-
kek megnézhették, megfoghatták. Ági Óvónéni a vízzel zenélt, mely 
da lokat a gyerekek, ha kitalálták, akkor jutalmat kaptak. Kisfilmet 
néztünk, és természetesen hangsúlyoztuk a víz fontosságát és védel-
mét. A gyerekek munkáiból kiállítást rendeztünk az óvoda aulájá-
ban. Minden gyerek kapott egy környezetvédelmi foglalkoztató fü-
zetet és egy üveg ásványvizet.

Beneveztünk a Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda (bázis óvo-
da) által meghirdetett „Tündérkert” építő versenybe. Az összefogás 
eredménye első helyezett, oklevél és vándorserleg. Köszönjük a tá-
mogatást, segítséget mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájá-
rult a sikerhez. 

Április 22. a Föld napja: Több napos rendezvény keretében em-
lé keztünk meg a Föld napjáról. Szelektív hulladékgyűjtést propagál-
tuk, gyerekek és szülők körében. Az összegyűjtött műanyag zacskó-
kat, flakonokat a városi szelektív gyűjtőbe vittük a gyerekekkel. Ve-
télkedők versenyek voltak az óvoda minden csoportjának. A föld 
napi rendezvény fénypontja a Szabolcs községben tett kirándulás 
volt, ahová autóbusszal ment az óvoda minden csoportja. Túráz-

tunk a földvár körül, megnéztük a telepü-
lés látnivalóit, templomlátogatásra is volt 
lehetőségünk. A Balsai Ökoturisztikai lá-
to gatóközpotba is jártunk, megcsodálhat-
tuk a környék szépségét.  Nagyon nagy él-
mény volt a gyerekeknek hogy utazhattak 
komppal a Tiszán. Az ebédet a szabadban 
fogyasztottuk el. Úgy gondoljuk, hogy a sok 
élmény, ami átéltek a gyerekek maradandó 
lesz számukra. 

Páldi Jánosné
munkaközösség vezető

ZÖLD ÓVODAI PROGRAMOK

Porcelán-Ványi 
Melinda

mb. intézményvezető



2017 februárja a vidámság jegyében telt is-
kolánkban.

Február 04-én tartottuk Jótékonysági bá-
lun kat az Emmánuel Zarándokközpontban. 
Közel 300 vendég tisztelte meg bálunkat, aki-
ket tanulóink színvonalas műsorral szórakoz-
tattak az est folyamán. A bálozók 806.000,– Ft 

adományt adtak iskolánk nevelő-oktató mun-
kájának támogatásához, amit ez úton is köszö-
nünk.

A báli időszakban citera együttesünk sike-
resen szerepelt a Nyíregyházi Egyházmegye és 
a Debreceni Egyházmegye által szervezett Gö-
rögkatolikus bál megnyitóján is.

A bált követően a tanulóink vidám farsan-
gi mulatságon vettek részt. Az egész napos 
rendezvény színfoltja a jelmezes bemutató volt. 
Osztályaink ötletes előadásokkal szórakoztat-

ták a népes közönséget. A vidámságot tovább 
fokozta a néptáncos növendékeink közremű-
ködésével szervezett népi táncház is. A napot 
hagyományosan a kiszebáb égetésével zártuk.

2017. február 25-én a kerület gö rög ka-
to likus gyerekei mérték össze hittantudásu-
kat. Tanulóink az országos versenyen 

IV. helyezést értek el. Iskolánkat 
Iváncsik Panna, Orosz Kitti és 
Vajda Bence 7. osztályos tanuló-
ink képviselték.

Március 14-én tanulóinkkal 
bensőséges ünnepségen emlékez-
tünk meg nemzeti ünnepünkről.

Március 28-án Szocska Ábel 
apostoli kormányzó atya ünnepé-
lyes keretek között megszentel-
te az iskolánk falára elhelyezett 
névtáblánkat. A névtáblaszente-

lést megelőzően tanulóink felkeresték 
névadónkhoz Dudás Miklóshoz kötő-
dő emlékeket Máriapócson ismerkedve 
a névadó életútjával. A gyerekek virág-
gal tisztelegtek a névadó szobránál.

Április 08-án tartottuk Művészeti 
Gá lánkat. A népes közönségnek és elő-

adóknak az Emmánuel Zarán-
dokközpont nagyterme adott he-
lyet. A rendezvényt Szocska Ábel 
kormányzó atya is megtisztelte. 
A gálán 33 produkciót láthatott a 
közönség. Színvonalas egyéni és 
csoportos hangszeres előadások-
ban valamint a néptánc csoport-
jaink fergeteges táncaiban gyö-
nyörködhetett a közönség. Ezen a 
napon nyitottuk meg a képző- és 
iparművészeti tagozat növendé-

keinek tárlatát is. A közel 60 alkotás jól 
tükrözte a csoportok technikai és mes-
terségbeli tudását. A tárlat jelenleg az is-
kola földszinti folyosóin tekinthető meg.

Április hónapban leendő elsőseink is be-
iratkoztak az új tanévre. A 2017/2018-as tan-
évet közel 30 gyermek kezdi iskolánkban, aki-
ket már nagyon várnak a tanító nénik. A be-
iratkozást megelőzően a szülők és a gyermekek 
nyílt napon tájékozódhattak iskolánk életéről.

Nagy figyelemmel ké-
szültünk Húsvétra. A tava-
szi szünet előtti tanítási na-
pon tanulóink és az iskola 
dolgozói lelkigyakorlaton 
vettek részt. A gyerekek-
kel felelevenítettük a hús-
véti népi szokásokat. Nagy-
szombaton tanulóink az 
osztályfőnökeik vezetésé-
vel szervezetten részt vet-
tek a Szentsír őrzésében.

Az elmúlt negyed év sem telt eredmények nél-
kül a Rebrei Gym életében. Március 11-én meghívást 
kaptunk Németországba, ahol Horváth István Pro-
fi Német bajnok övért szállt ringbe K1 kategóriában. 
Pisti ellenfele elismert Wing Tsun Kung-Fu mester 
volt, rutinjának köszönhetően a mérkőzés 4. mene-
té ben feladásra kényszerítette Pistit. A gálán tartott 
szakmai értekezleten a WFMC világszövetség Ma-
gyarországi alelnökévé választottak, valamint sikeres 
mestervizsgát tettem. Az elérhető 15 fokozatból 13. 
Khan fokozatra tartott érdemesnek a világszövetség.

Az április 15-én, Hajdúnánáson megrendezett 
Hajdúk és Vitézek elnevezésű küzdősport gála Super-
visorának és vezetőbírójának, míg Linzenbold Ba-
lázst pontozóbírónak kérte fel a Magyar Muaythai 
szakszövetség. 

Ezen a gálán egyesületünk színeiben nem indí-
tottunk versenyzőt, mivel a felkészülési időszak végét 
a 27. Harcosok Klubjára időzítettük, ami május 6.-án 
került megrendezésre Budapesten. Itt  Máriapócs szí-
neit három versenyzőnk képviselte. Pénzes Sándor 55 
kg-os súlycsoportban K1 kategóriában az első menet-
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A REBREI GYM HÍREI

ben kiütéses győzelmet aratott, amivel bekerült a Ma-
gyar válogatottba. 

Az este második mérkőzését Fibi Márk vívta 
szintén K1 kategóriában a 63,5 kg-os súlycsoport-
ban. Márk ellenfelére két alkalommal is számolni kel-
lett, de szívósságának köszönhetően végig állta a sa-
rat. Versenyzőnk teljesítménye annyira meggyőzte a 
szakmai vezetést, hogy szintén felkérték, hogy képvi-
selje hazánkat a válogatott színeiben. 

Az est utolsó meccsét Palaga Szilárd vívta, aki 
szintén irányította az egész mérkőzést, kétszer padló-
ra is küldve ellenfelét. Az utolsó leütés annyira meg-
rendítő erejű volt, hogy a ring orvos is a kötelek közé 
lépett.

Az április 29-én tartott éves közgyűlésen az or-
szágos muaythai szakszövetség a felügyelőbizottság 
tagjának, valamint a régió elnökévé választottak.

Rebrei József
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Február 23-án nagysikerű gyer-
mek előadást tekinthettek meg a fel-
ső tagozatosok a Kulturális Köz-
pontban. A Nyírbátori Lenszirom 
Szín ház kis növendékei Vona Éva 
rendezésében a Csomótündér című 
darabot adták elő. A darab díszlet 
és jelmez összeállítását Nagy Fruzsi-
na látványtervező készítette. A prog-
ram az NKA támogatásával a Ka-
masz panasz program keretében va-
lósult meg. 

A Cseh Tamás program keretében 
újabb három fiatal együttes mutatkozott 
be a központban. A Nyughatatlan Zene-
kar fergeteges koncertjén szinte mindenki 
táncra perdült. A saját számokat és Johny 
Cash feldolgozásokat előadó zenekar az 
ötvenes évekbe repítettek vissza bennün-
ket. 

A Periscope Együttes: Tamás Balázs 
(dob), Májer Attila (basszusgitár, vokál) 
Takács Máté (gitár, ének) trió egy éve állt 
össze, pop-punk stílusban játszottak saját 
számokat

Nagy sikerrel lépett fel a Karmapirin 
Együttes Szakos Andrea énekessel, Zom-
bor Szabolcs (dob), Papp Levente: basszus, 
Király István: gitár zenészekkel. 

Forradalmi hőseinkre emlékeztünk 
már cius 14-én. Az ünneplőket köszöntöt-
te Papp Bertalan Máriapócs Város polgár
mestere. Ünnepi beszédet mondott Dr. Bo-
kor Balázs, Los Angelesi főkonzul, nagy
követ, a Külgazdasági és Külügyminisztéri
um szakmai főtanácsadója. „Az 1848-ban 

el kell menni háborúba című” ünnepi mű-
sort előadták: Urmai Gábor, Horváth Mar
git, Gulácsi Tamás, Munkácsi Anita a Mó
ricz Zsigmond Színház művészei. Az ünnep-
ségen közreműködtek a Máriapócsi Nyugdí
jas Egyesület és a Szatmár Néptánc Együttes. 

Április 11-én, különleges módon ün-
nepeltük a költészet napját. A Norvég pro-
jekt keretében szakmai nap valósult meg az 

Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub koordinálá-
sával. Kovács János és Tamás László szakmai 
munkájának köszönhetően négy költőnket 
és verseiket ismerhették meg a látogatók. Ta-
más Lászlóné, „Pócsi Éva”, Korcsogné Szkiba 
Éva, Farkasné, Palincsár Éva „Hugi”, és Ko-
vács István alkotók a műveit megzenésítve, 

Tamás László vezetésével a helyi civil közös-
ségek verselői adták elő. A rendezvényt zár-
ta „MINT RÉGEN A FONÓBAN” című vi-
dám hagyományőrző műsorral a Pócspetri 
Nyugdíjas Egyesület. 

Április 30. Kézműves kuckón anyák 
napi ajándékokat készíthettek a gyerekek 
Oroszi Vivien és Borsi Enikő koordinálásá-
val.  Este Rock Majálissal vártuk a városla-

kókat.
Május 4.: Az NKA támogatásával 

a Kamasz panasz program keretében a 
Nagy kállói Korányis diákok Vona Éva 
rendezésében az AHA című előadást mu-
tatták be. A darab témája „Fiúk beszélget-
nek lányokkal. Lányok a fiúkkal. Gyerekek 
a felnőttekkel. Felnőttek a gyerekekkel?”

Az életjáték három megközelítésben 
foglalkozik a következő viszonyokkal:

– én és én (identitáskeresés)
– te és én (szerelem, barátság)
– ő és én (felnőtt-gyerek kapcsolatok)
A Kulturális Központ és Városi 

Könyv tár elkövetkező programjai: 
Május 17-én este 19 órától Egy bolond 

négyet csinál: ponyvakabaré Beleznay 
End re, Éles István, Szép Bence, Ürmös 
Zsolt szereplésével. Jegyek kaphatóak 
2.500,– Ft-os áron a Könyvtárban. 

Cseh Tamás program keretében fel-
lépnek nálunk: Éva Presszó, Queen Emlék-
zenekar, Abrakazarba, Acoustic Galerry. 

Nyári Zsiráf Tábor: 2017. június 26-
tól – július 7-ig. Részvételi díj 15.000 Ft/
fő/2 hét. Jelentkezési határidő: június 20.

Augusztus 19-20.: Ünnepi program-
sorozat: kulturális és sport programok-

kal, főzőversennyel, kiállítással, Kedvenc he-
lyem Máriapócson – fotó, Gyermek meseíró 
és rajz, – Az én búcsús történetem – helytör-
téneti pályázatokkal, koncertekkel. 

Részletes programok megtekinthetően 
a www.mariapocs.monguz.hu weboldalun-
kon, és a facebook oldalunkon. 

Először is szeretném megköszönni a lakos-
ság  nak és a jelzőrendszer tagjainak a téli idő-
szakban tett példa értékű emberségét, figyel-
mességét. Az önkormányzat dolgozóinak, ve-
zetőinek a segítőkészségét. Kiss Krisztinával 
összeállítottunk egy névsort az egyedül élő, va-
lamint nyugdíjas máriapócsi lakosokról, me-
lyet eljuttattunk Varga Zsolt őrsparancsnok-
hoz és Lőrincz Péter polgárőr egyesület veze-
tő jéhez. Intézkedési tervet készítettek, szolgá-
latuk teljesítése során figyeltek ezekre az em-
bertársainkra.

2017. február 27-én éves jelzőrendszeri ta-
nácskozást tartottunk, a tanácskozás célja: ér-
tékeli a jelzőrendszer éves működését, javas-

latot tesz a szakmaközi értekezlet témáira. Az 
eltelt időszakban két szakmaközi értekezlet 
meg tartására került sor, a következő témakö-
rökben:

–  Éves jelzőrendszeri terv  
megbeszélése, javaslatok.

–  Személyi higiénia állapota, higiénés 
problémák a máriapócsi oktatási-  
nevelési intézményekben,  
és gondozott családoknál.

Február 18-án Farsangot tartottunk a 
Nem zetiségek Házában. A tavaszi szünetben 
húsvéti alkotó délelőttöt szerveztünk, tojásfes-
tés, húsvéti asztaldísz készült, melyet hazavit-
tek a gyermekek.

Május 06-án került sor az anyák napi ren-
dezvényre szintén a Nemzetiségek Házában. 
Nagyon színvonalas műsort sikerült összeállí-
tani. Köszönöm a gyermekeknek és a felnőt-
teknek a szereplését, valamint mindazoknak, 
akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a szép ren-
dezvény létrejöhessen. Külön megköszönöm 
Horváthné Varga Aliz közösségszervező lelki-
ismeretes munkáját. 

Kérem, hogy a jövőben is figyeljünk oda 
egymásra, egy mosollyal, apró jó cselekedet-
tel tegyük szebbé egymás életét.

Dr. Kissné Bunya Katalin
családsegítő

Kulturális Központ hírei

CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT



MINDANNYIAN ISTEN GYERMEKEI VAGYUNK
Munkába indulás előtt belelapozva a Ke-

let-Magyarország 2017. április 10.-i, hétfői 
számába – látva az egyiptomi virágvasárnapi 
öngyil kos merénylet után készült fotón a túl-
élők arcát – az együttérzés mellett, tehetetlen 
fájdalmat éreztem. Egy ideje gyalog járok a 3,2 
kilométerre lévő munkahelyemre, ami amel-
lett, hogy nagyon egészséges, jó felkészülés is 
fizikailag a Csíksomlyóra indulók közötti 8 na-
pos, Eger–Máriapócs közötti gyalogos zarán-
doklatomra. Útközben a gondolataim a körül 
jártak, hogy történelem során a különböző val-
lások fanatikus hívei által hány és hány ártatlan 
ember halt meg csupán azért, mert másképpen 
gondolkodott, mint azok a fanatikusok, illetve 

mennyit ártanak azok az öngyilkos merénylők 
az iszlámvallás híveinek.

Gyerekkoromban vallásosan neveltek, de 
sokáig ateistának tartottam magam, mert bizo-
nyosságot akartam Isten létére találni. Amikor 
az első gyermekem megszületett, az Ő szüle-
tését olyan csodaként éltem meg, hogy az óta 
nem kell a bizonyosság.  Az én istenem a szere-
tet istene. Vallom, ahogy Beer Miklós püspök 
is, hogy mi mindannyian – keresztények, zsi-
dók, katolikusok, reformátusok, muszlimok, 
budd histák és még sorolhatnám – bőrszín-
től és vallásos meggyőződéstől függetlenül Is-
ten vagy egy világszellem gyermekei vagyunk. 
Ahogy Beer Miklós püspök, úgy én sem tudok 

receptet a világ összes bajára, szörnyűségére. 
Magam is vallom, hogy nem azonosíthatom a 
terrorizmust a muszlimokkal. Útközben azon 
gondolkodtam, vajon mit tehetek én azért, 
hogy ez a világ jobb legyen. Gyűlölködni nem 
aka rok, a gyűlölet megbetegít, s további gyűlö-
letet szít. S ekkor eszembe jutottak Ferenc pápa 
szavai, amit Virágvasárnap mondott, miután 
eljutott hozzá az első merénylet hír: „Az Úr té-
rítse meg azoknak az embereknek a szívét, akik 
terrort, erőszakot és halált okoznak, és azok-
nak a szívét is, akik fegyvert gyártanak, és az-
zal kereskednek.” Értük is zarándokolok majd.

Nyári Józsefné
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MÁRIAPÓCSI LSK HÍREI

Évértékelés a horgászoknál

A 2016. év kiemelten fontos volt a Má-
ria pócsi Horgász Egyesület életében, hiszen 
Egyesületünk tíz esztendős fennállását ünne-
pelte! A NEA-MA-16-M-1093 sz. pályázatnak 
köszönhetően az elmúlt időszakot bemutató ki-
adványt is sikerült megjelentetni, amely mél-
tóképpen foglalta össze az Egyesület eredmé-
nyeit, sikereit és nehézségeit is! A kiadvány-

ban a horgászok megköszönték valamennyi 
önkéntesnek, szervezetnek, és partnernek a se-
gítségét, mellyel segítették az Egyesület mun-
káját! A tavalyi esztendőben a pályázati forrá-
soknak köszönhetően több technikai eszközzel 
is bővült az Egyesület eszközparkja! Az elmúlt 
évben tízedik alkalommal került megrendezés-
re a Horgásztábor, míg a nyárzáró horgászver-

seny immár tizennyolcadik alkalommal! Az 
ősz folyamán megemlékeztünk a ti zennyolc 
elhunyt horgásztársunkról a csukafogó hor-
gászverseny keretében!

Az idei esztendő legnagyobb nehézsége, 
hogy a szárazság miatt jelentősen lecsökkent 
vízállás a horgásztavaknál. Sajnos a vízutánpót-
lást biztosító főfolyás több mint 4 éve kiszáradt, 
és ezen az ágon nem érkezik a tavak feltöltésé-
hez vízutánpótlás! A helyzetet tovább nehezíti, 
hogy az elmúlt években nagyon kevés csapadék 
esett és igen hosszantartó száraz időjárás volt 

jellemző a térségünkre! A Város terü-
lete is a tengerszinthez képest maga-
sabban helyezkedik el a környező te-
rületekhez viszonyítva, mely szintén 
nem kedvez a vízállásnak! Máriapócs 
Város Önkormányzata és a Horgász 
Egyesület minden lehetséges meg-
oldáson dolgozik, annak érdekében, 
hogy a tavak vízszintje jelentősen ja-
vuljon!

Tóth Árpád H.E.E.

Csapatunk a felkészülést a 2016–2017-es 
sze zonra tavaly júliusában kezdte meg. A felké-
szülés, illetve az előzőszezon tavaszi menetelé-
se folytatódott, mivel a csapat kerete nagyrészt 
egyben maradt. Hosszas gondolkodás, egyezte-
tés után az fogalmazódott meg bennem, ben-
nünk (Porcelán György elnök úr, Gelics Gábor 
alelnök, Papp Attila, Hajas Pál edzők), hogy a 
keretünk alkalmas elérni a dobogó valamelyik 
fokát! Hisz játékosaink elszántságát, kvalitását, 
eredményességét figyelve másra nem is tudtunk 
gondolni. Sportgyűlésünkön megbeszéltük ki-
tűzéseinket, elvárásainkat, illetve hogy ők ma-
guk a játékosok, hogyan látják a jövőt. Egyet-
értésüket látva, illetve az eredményeinket figye-
lembe véve, ha nehézkesen is, de amit tehetünk 
minden körülményt, illetve feltételt biztosítot-
tunk, biztosítunk is nekik. Ezután a csapat tag-
jai is nyilvánvalóvá tették ezt, ha a bajnokságot 
nem is tudjuk megnyerni, de a dobogóra min-
denképpen szeretnének odaérni. Az első mecs-
csünkön nagyon szép játékot játszott a csa-
pat, de sok helyzetet kihagyva sajnos vereséget 
szen vedett. Rendet raktunk a fejekben, ezután 

szépen lassan jöttek is az eredmények. Sajnos az 
ősz folyamán még két alkalommal kikaptunk. 
A hasonló erőket felsorakoztató Napkor ellen, 
kis sé szerencsétlenül, illetve Biri ellen. Mint so-
kan tudják, akik még nem, azok most megtud-
hatják, hogy Biri és a többi csapat között sajnos 
minket is beleértve osztálykülönbség van. A téli 
átigazolási szezonban tovább tudtuk erősíteni a 
keretünket. Ez nagyrészt Gelics Gábor alelnök-
úrnak köszönhető. 

A téli felkészülésünk döcögősre sikeredett. 
Hol a körülmények nem voltak a legjobbak, 
hol mi voltunk nagyon tompák egy kicsit, il-
letve ami a legfontosabb az új játékosaink csa-
patba való beintegrálása volt a 
leg fontosabb. Jól láthatóan ez 
sikeresen megtörtént, köszön-
hetően Hajas Pál és Papp Attila 
edzőinknek. 

Az idei 2017-es esztendő-
ben egy kivételével minden 
meccsünket sikerült megnyer-
nünk. Ismét találkoztunk Bi-
rivel és emlékeztettek min-

ket arra, amit már az őszi összecsapásunkon is 
megtapasztaltunk. Jelenleg a második helyen 
állunk, megérdemelten,17 meccsen 13 győze-
lemmel, 4 vereséggel és 39 ponttal. A továb-
biakban abszolút reális cél ennek a helynek a 
megtartása. 

Valószínűleg május 12.-én a napkori der-
bin fog eldőlni, hogy ki végez a 2. illetve a 3. 
helyen, mivel egy ponttal állunk előttük. Jóma-
gam, és az vezetőség többi tagja, illetve a játéko-
sok mindent meg fogunk tenni, hogy akár ez-
zel a második, hellyel  esetleg harmadik hellyel 
is, öregbítsük

Máriapócs hírnevét. Hosszú évek után, ál-
dozatos és fáradtságos munka árán, de újra 
meghatározóvá tudtunk válni egy megyei baj-
nokságban.
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Az elmúlt időszak sem telt eseménytelenül számunkra. A máriapócsi 
Nem zetiségek Háza sok gyermek számára lehetőség, ahol alakulhat az 
értekrend, fontossá válhat az integráció, a társadalomba való beilleszke-
dés, illetve a családok életkörülményein való javítás egy eszközként je-
lenik meg ebben a folyamatban. Nagy segítséget jelent a közösségi ház 
által biztosított tanulási lehetőség, közös programok, foglalkozások, ha-
gyományápolás, ének és cigánytánc kultúra megismerése, különböző te-
vékenységek, film klub, társasjáték klub, szabadtéri programok és nem 
utolsó sorban játszóház.

A közösségépítés, a hagyományápolás elősegítése fontos feladatunk, 
tehát, hogy vállaljuk önmagunkat és mindent megtegyünk azért, hogy 
ne kelljen szégyenkezni származásunk és hovatartozásunk miatt. 

Megkértem egy fiatal roma első éves pap növendéket, Magyar Ri-
chárdot, hogy beszélgessen a tanulás fontosságáról az ide járó gyerekek-
kel, beszéljen nekik arról, hogy romaként is van esély, és soha ne  legyen 
ez kifogás. Nagy örömmel fogadta a felkérésem, amire azonnal igent 

mondott. Úgy gondolom, ez a program tanulságos volt a gyermekek, fia-
talok számára, Ricsi szavait idézve: ,,Belőlem és bárkiből lehet az, ami 
szeretne lenni. Ez klassz dolog, hogy, egy roma gyerek bent van a szemi-
náriumban. Ti miért ne lehetnétek ott, ahol igazan jól ereznétek maga-
tokat?... Tanulni, hinni és remélni!”

Február 18-án farsangot tartottunk a Nemzetiségek Házában, gyere-
kek, szülők és nagyszülők együtt vehettek részt ezen a napon. A szülőket 
is bevontuk minden feladatba. Volt táncverseny, vetélkedő, fánkevő ver-
seny, kvízjáték, totó és tombolasorsolás. A farsang szervezésében részt 
vett Dr. Kissné Bunya Katalin családsegítő. Ezúton szeretném megkö-
szönni az önkéntesek munkáját, a tombola és fánkfelajánlást. Orosz Ist-
vánné cigánypasztorációs koordinátornak, Kusnyérné Tamás Edit, Ma-
gyar Marikának, Fogarasiné Horváth Anitának, Kiss Virágnak.

Április 13-án húsvéti alkotó nap volt, a gyerekek megismerhették a 
hagyományos tojásfestést, és húsvéti asztaldíszt készíthettek.

Továbbra is szeretettel várjuk az óvodásokat, iskolásokat és bejelent-
kezés alapján bárkit.

Horváthné Varga Aliz közösségszervező

Az elmúlt időszak igen mozgalmas volt az Idősek Klubjában. Közö-
sen készültünk a farsangra. A klubtagok vidám, tréfás jelenetekkel szóra-
koz tatták klubtársaikat. A rendezvényről nem hiányzott a móka és a ka-
cagás, de jelen voltak a farsangi fánkok és a finom sütemények. Március 
23-án hagyományőrző klubfoglalkozást rendeztünk. Előkerültek a régi 
fényképek, falvédők, terítők, és más használati tárgyak is. (parazsas va-
saló, mákőrlő, mozsár, köpülő, sulykoló, stb.) A költészet napján is részt 
vettünk a művelődési központban. Több klubtagunk mondott verset a 
helyi költőkről. Május első vasárnapja Anyák Napja. A klubban is kö-

ZARÁNDOKLAT

Nemzetiség Háza hírei

Idősek Klubja hírei

A Nyíregyházi Egyházmegye zarándoklatot hirdetett május 1-re, 
Sa jópálfalára, az ottani Istenszülő-kép könnyezésének 300. évfordu-
lója alkalmából.

Ahogyan napjainkban megszokott, legtöbben autóbuszokkal és sze-
mélyautókkal készültek Sajópálfalára utazni. Maroknyi csapat azonban 
azt az elhatározást tette, hogy gyalogosan zarándokol Máriától Máriá-
hoz, azaz Máriapócsról Sajópálfalára. Ez négy napba fért bele, napi kb. 
30 km megtétele mellett. 

Április 27-én indultak, a kegytemplomban reggel fél 8-kor imaórát 
vé geztek, ahogyan más hétköznapokon is. A folytatás viszont nem volt 
szokványos: kilencen négynapos gyaloglásra vállalkoztak. Az Úr áldását 
Ábel atya közvetítette, aki maga is gyalogolt egy darabon a zarándokok-
kal. Az egyházi elöljáróval este Nyíregyházán a templomban, majd közös 
vacsorán és beszélgetésen is együtt töltöttek kis időt. Utóbbi arra nyújtott 
lehetőséget, hogy a zarándokok egymásra bízzák a szívükben hozott em-
bereket, örömöket, nehézségeket.

Az emmauszi tanítványok szegődtek utitársul: Orosz István atya 
minden reggel ehhez a szentírási részhez adott elmélkednivalót a részt-
vevőknek. 

„Az emmauszi tanítványok is jelen voltak ebben a négy napban. 
A történethez kapcsolódóan csütörtökön arról beszélgettünk, milyen 
úton vagyunk, miért kerekedtünk fel. Pénteken magunkba néztünk: va-
jon milyen dolgok miatt van „tartóztatva a szemünk”, mik miatt nem 
is merjük fel Krisztust. Szombatunk a találkozásokról szólt, amelyek vi-
szont segítik-segíthetik ezt a felismerést. Szóba kerültek személyek, fil-

mek, nagyon jó volt beszélgetni. Végül, amikor vasárnap megérkeztünk 
Pálfalára, az Eucharisztiáról, illetve a bűnbánat szentségéről, ezen szent-
ségekhez való viszonyunkról volt szó. Addigra már úgy tudtunk meg-
nyílni egymás előtt, mint egy igazi közösség…”

Gyalogolás közben is sokat beszélgettek, de ennél fontosabb, hogy 
sokat énekeltek, imádkoztak. Ezeket egy-egy dolog megszakította: pl. 
hirtelen fékező autó, amiből kiszóltak: „Van-e vizük?”, vagy a kompon 
való átkelés, a lakott településeken történő áthaladás, ami a helyiekkel 
sok esetben kialakított rövid beszélgetéseket, a vendéglátások… Amit 
külön is köszönnek, hiszen pihenésre, ételre is szüksége volt a csapat-
nak, hogy a nem elhanyagolható fizikai megterhelés a lelki élményeket 
szolgálhassa.

Csodaként élték meg, hogy a tapasztaltak köszönőviszonyban sem 
voltak az időjárás-előrejelzéssel. Egyszer sem áztak el!

A Nyíregyházi Egyházmegye május 1-re meghirdetett zarándokla-
ta, leginkább a délelőtti Szent Liturgia, koronázta meg erőfeszítésüket. 
A liturgiát Dr. Orosz Atanáz megyéspüspök, Szocska Ábel apostoli kor-
mányzó és Kurt Burnett, az Amerikai Egyesült Államokban található 
passaic-i eparchia püspöke vezette. Körülöttük majd’ negyven áldozó-
pap és a sok száz hívő ünnepelte az Eucharisztiát. Közben a templom 
körül több pap a bűnbánat szentségével állt a kedves testvérek rendel-
kezésére.

Zarándokaink örömmel vették, hogy Máriapócsról egy társuk ke-
rékpárral, illetve több százan autóbuszokkal, személyautókkal, motorral, 
biciklivel érkeztek az egyházmegye területéről. Az elfogyasztott gulyás-
leves mennyisége alapján a helyiek szerint összesen minimum hétszáz-
ötvenen!

Legyen mindezért áldott az Úr!

szöntöttünk az édesanyákat, nagymamákat. A helyi nagycsoportos óvo-
dások műsorral kedveskedtek, majd saját készítésű papírvirágokkal lep-
ték meg a klubtagokat. Ezúton is köszönöm Pályuné Marika és Fibiné 
Ildikó óvó nénik segítségét. Az ünnepségen részt vett Andicsku And-
rásné intézményvezető asszony, Képíró Zsoltné részlegvezető asszony és 
Papp Bertalan polgármester úr, akik szintén köszöntötték az édesanyá-
kat, nagymamákat. Verset mondott még Bényei Tünde. Ezután közösen 
elfogyasztottuk a klubtagok által készített finomságokat. Minden hónap 
első keddjén gyógytornász tart gyógytornát a klubtagok számára, akik 
szívesen végzik a gyakorlatokat.

Muszák Jánosné klubvezető
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Mocsár Vanda
Anyja neve: Rézműves Mariann

Miterli Blanka
Anyja neve: Tóth Zsuzsanna

Horváth Dominika
Anyja neve: Mocsár Vanessza

Mikó Norbert
Anyja neve: Mikula Dzsenifer

Tóth Benő
Anyja neve: Bakó Éva

Bukta Gergő
Anyja neve: Takács Mária

Elhunytak
Bordás Jánosné sz. Oláh Mária (1934)
Buknicz Istvánné sz. Tóth Teréz (1920)

Hajas Pál György (1953)
Kanalas Andor (1939)

Királyházi János (1954)
Kiss György (1934)

Kiss Györgyné sz. Ruszinkó Katalin (1934)
Kupi János (1932)

Leveleki Lászlóné sz. Méhész Anna (1929)
Lipták Ferencné sz. Dankó Veronika (1932)

Orosz Mihály (1936)
Palincsár Istvánné sz. Kiss Anna (1925)

Pénzes Istvánné sz. Nagy Juliánna (1924)
Popovics Mihályné (1950)

Tölgyesi Mihályné 
sz. Sinka Erzsébet (1926)

Varga Mártonné sz. Plajner Etel (1927)
Viraszkó Józsefné 

sz. Surányi Erzsébet (1927)

II. JÁNOS PÁL PÁPA IDŐSEK OTTHONA

Pillanatképek intézetünk életéből

Intézményünk életében az elmúlt pár hó-
nap sem telt el eseménytelenül. Február 16.-án 
ke rült megrendezésre, lakóink és dolgozóink 
számára is vidám pillanatokat szerző farsangi 
mulatságunk. 

A hagyományokhoz híven, idén 2017. már-
cius 7.-én, a tavasz első kedves ünnepén – nők 
nap ján, intézményünk hölgy tagjai – lakói és 
dolgozói – kerültek a figyelem középpontjába. 
Ün nepségünkön Pásztor Károly atya köszön-
tötte a hölgyeket, ezt követően Papp Bertalan, 
Máriapócs Város polgármestere, valamint In-
tézményünk vezetője Lőw Gábor köszöntő sza-
vait hallhattuk. 

Ellátottaink férfitagjai versekkel kápráztat-
ták el a hölgyeket, valamint egy-egy szál virág-

gal fejezték ki hódolatukat a szebbik nem felé. 
Kanalas Dávid és Kanalas Róbert zenei össze-
állítása – ének és gitár játéka felejthetetlen él-
ményt nyújtott mindenki számára. Végezetül 
a lakóink női tagjaiból alakult kis dalkör nóta-
csokorral viszonozta a férfiak figyelmességét és 
szép köszöntéseit. Ezeken felül a foglalkozások, 
különböző tevékenységek, az aktuális ünnepre 
való készülődési munkálatok mind részét ké-
pezik az otthon életének. A közelmúlt jelentős 
ünnepe a Húsvét, melyre lakóink közös, szor-
gos munkával készültek, így hozzájárulva egy 
családias, békés hangulathoz.

Madácsi Éva  
foglalkoztatás szervező

A karácsony elmúltával, a 2017-es évbe 
belépve a II. János Pál pápa Idősek Otthoná-
ban sor került a házszentelésre, Pásztor Ká-
roly római katolikus lelkész és Lipusz Géza 
görögkatolikus áldozópap részéről, aki az In-
tézet lelki vezetője. 

Emlékezzünk vissza Károly atya karácsonyi 
ta nítására, miszerint: Az advent jelentése, vára-
kozás a boldog találkozásra, hasonlít ahhoz az 
izgatott készülődésre, amit a szerelmes érez a 
randevú előtt. 

Károly atya részt vett az intézeti nőnapon 
is, ahol kiemelte köszöntő beszédében az Új-

szövetség követendő nagy női alakjait, elsősor-
ban az Istenszülő Szűz Máriát, majd az áldoza-
tos Veronikát Krisztus keresztútján, a szorgos 
Mártát és testvérét az elmélkedő Máriát. Szin-
tén a nőket köszöntötte a Kanálos testvérpár jó-
kedvre hangoló gitáros zenéje, és az iskolások 
hangszeres népdalai.

Köszönjük az intézetben működő kézmű-
ves körnek a karácsonyi, farsangi, húsvéti de-
korációt.

Húsvéti gondolatok: Az ember hűtlen volt 
a jóságos Istenhez, csalódást okozott Istennek, 
aki pedig a javunkat akarja a megváltással. A 
meg váltásban Isten megbocsát az embernek, 

Váradi Melinda 
és 

Kajdi Attila

Magyar Alexandra 
és 
Andicsku Ferenc

Az alábbi kézi megmunkálású termékeket ajánlom szíves figyelmükbe!
Érdeklődni lehet: 
Szluk Gábor máriapócsi 
lakos facebook oldalán, 
melyen még több gyönyörű 
kézi megmunkálású
termék tekinthető 
és rendelhető meg!
                          Szluk Gábor

GólyhírekHázasságkötések

visszafogadja az embert a barátságába, így tisz-
ta lappal indulhat a kapcsolatuk. Sajnos az em-
ber hajlamos rá, hogy újra és újra felülbírálja Is-
ten döntéseit, amikor nem fogadja el Isten aka-
ratát. A lelket azonban nem lehet megműteni, 
mint a testet, de erénygyakorlatokkal lehet ne-
velni. Az vigasztalhat minket, hogy még a leg-
nagyobb próféták is ki voltak téve kísérté sek-
nek, mert az ördög „nyomul”, nem fogja visz-
sza magát. Elgondolkozhatunk azon, hogy Is-
ten hányadik helyen szerepel az életünkben a 
teendők között. Amikor a halálunk után talál-
kozunk Krisztussal, jó feleletet tudjunk adni Jé-
zusnak arra a kérdésére, hogy: „Én véreztem 
érted a keresztfán, te mit tettél az életedben?” 
Nem engedheti meg magának az ember, hogy 
ez álljon az életvezetése homlokterében: „Úgy 
dön töttem, hogy a mai napot, önsajnálattal fo-
gom tölteni.” Isten azt kívánja mindenkinek, 
hogy olyan élete legyen az embernek, amelyet 
érdemes élni, olyan munkája, melyet érdemes 
elvégezni. Az imádság, aranyfedezet ehhez a 
háttérben.

Intézetünk jelenleg az anyák napja megün-
neplésére készül.

Papp Nóra



10 Pócsi Újság

Civilek Háza átadás (2017.04.28.)

Rock majális (2017.05.01.) Nőnap (2017.03.08.)

Március 15. ünnepség

Táncház Nyughatatlan koncert (2017.03.10.)

Költészet világnapja (2017.04.11.) Aha előadás

Iskola Névadó ünnepség




