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A tartalomból:

Az idei évben is nagy összefogással valósult meg az augusztus 20-i ren-
dez vény Máriapócson. 

A főzőversenyen 6 csapat mutatta meg ízlését:  Medi Pedi, Máriapócs 
Közös Önkormányzati Hivatal, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Gö rög-
katolikus Parókia, Idősek Nappali Klubja, Máriapócsi Nyugdíjas Egyesület – 
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat.

A zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen finomabbnál finomabb ételek készül-
tek, és két egyforma jellegű ételt nem kóstolhattak a látogatók. Különleges volt 
a Kisebbségi Önkormányzat cigány káposztája, a Parókia babgulyása, Az Idő-
sek Klubjának káposztás pörköltje, vagy a Medi Pedi gerslis gulyásle vese. Na-
gyon szépen tálalta lecsóját és frissen sültjeit a Pócspetri és Má riapócs hiva-

talában dolgozók társasága. A Nyug-
díjas Egyesület és a Ruszin Kisebbségi 
Önkormányzat burgonyás pörkölttel 
vendégelte meg az érdeklődőket. 

A délután folyamán több könnyű-
zenei fellépő is bemutatkozott: Nesz 
Duó, Gombóc Együttes, Kelet Brass 
Band, Kocsis Janika. Az ünnepélyes 
kö szöntőt Papp Bertalan Máriapócs 
Város polgármestere, az ünnepi be-
szédet Dr. Simon Miklós országgyű-
lési képviselő mondta el. A tombola-
sorsolás után a várva várt ATILLA 
FIAI TÁRSULAT ünnepi műsora 
kö vetkezett. A két órás műsor alatt el-
hangozottak a Honfoglalás, István a 
király, Atilla – Isten kardja rockope-
rák legismertebb dalai, melyet Tóth 
Reni, Kalapács József, Rudán Joe, Ko-
roknai Árpád, Szűcs Antal Gábor, Gál 
Péter, Závoti Zoltán, Talabér László 
és Gábor, Szebényi Dániel adtak elő. 
A nap programját tűzijáték zárta. 

Szent István napján Ünnepi Szent 
Li turgián emlékeztünk meg államala-
pítónkról, majd az új kenyér szente-
lését követően az atyák megszegték a 
kenyeret és mindenki megkóstolhat-
ta azt.

70. éves házassági évfordulóját ünnepelheti Vanczák László 
és Vanczák Lászlóné (Balogh Mária), házasságkötésük 

1947. november 13-án volt. Kívánunk nagyon sok 
boldogságot és jó egészséget a következő idézettel:

„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni, 
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni, 

Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet, 
És sok, sok önzetlen, tiszta szerelmet.”

PÓCSI SOKADALOM

Aranyosi Ervin: Ölelj, szeress kortalanul!
Az ölelés, tudod, nem köt a korhoz.
A megfáradt szív is, örömöt hordoz.
Lenni kell álomnak, lenni kell oknak,

– legyen céljuk a fáradt karoknak!
Ölelés, és mosoly? – Várja a lélek!

Érzi, – még itt vagyok – érzi, hogy élek!
Szeretet parazsát ne hagyd kihűlni!

A lélek fájdalmát arcodra ülni.
Tárd ki a szívedet, élj szeretettel!

– Öleljen, örüljön, míg él, az ember!

***
MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 

szeretettel meghívja Önt
a 2017. október 2-án hétfőn 14 órától

tartandó 

IDŐSEK VILÁGNAPI RENDEZVÉNYÉRE. 
Helye: Kulturális Központ Máriapócs

Program: 
• Köszöntőt mond Papp Bertalan,
Máriapócs Város polgármestere

• Ünnepi műsor
• Máriapócs Város legidősebb lakójának köszöntése
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TOP FEJLESZTÉSEK MÁRIAPÓCSON
ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA 

MÁRIAPÓCSON

A projekt keretében tervezett fejlesztés alapvető célja, hogy 
az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttmű-
ködése erősödjön, a köz- és a magánszektor beruházásai egy-
mást támogatva, összehangolva kerüljenek megvalósításra, an-
nak érdekében, hogy azok szinergikus hatást fejtsenek ki a he-
lyi, mikrogazdaság fejlődésére. Ezen beavatkozások együttesen a 
városi környezet megújításán túl, hozzájárulnak a helyi gazdaság 
fejlődéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez. Az egyes projektelem 
tervezése során alapvető cél volt a városi közterületek környezet-
tudatos, klímabarát megújítása. Cél a városi zöld környezet meg-
teremtése, a beruházás egyes elemeinek gazdaságos fenntartásá-
nak támogatása. 

A projekt keretében az alábbi önállóan támogatható tevé-
kenységek kerülnek megvalósításra: 

• zöld város kialakítása: közpark rekonstrukciója, 
• kereskedelmi pavilonok felújítása és közművesítése, 
• kereskedelmi és szolgáltató terek kialakítása, 
• bűnmegelőzés a környezettervezés segítségével, 
• sétautak nyomvonal rekonstrukciója, felújítása, 
•  a terület rendeltetésszerű használathoz szükséges  

eszközbeszerzés, 
•  az önkormányzati tulajdonban, vagy önkormányzati  

többségi tulajdonú gazdasági társaság tulajdonában lévő  
terület és épület megújítása, 

•  a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek  
megőrzését, fenntartását szolgáló infrastrukturális 
fejlesztések, 

•  energiahatékonysági intézkedések – szórt azbeszt 
mentesítése – akadálymentesítés – nyilvánosság  
biztosítása – partnerségi tervezés – infrastrukturális 
beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő 
„soft” elemek megvalósítása. 

PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE: 
259.814.199,– HUF

TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI 
SZEMPONTBÓL 

FENNTARTHATÓ TURIZMUSFEJLESZTÉS

MÁRIAPÓCS NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA

KERÉKPÁROS TURISZTIKAI 
ÚTVONAL LÉTREHOZÁSA 

NYÍRBOGÁT–KISLÉTA–MÁRIAPÓCS
KÖZÖTT

A projekt célja a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonz-
erőt képező kulturális, épített, természeti és vallási örökség hasz-
no sítása, fejlesztése. Cél a helyi, illetve a térségi jelentőségű, a 
turisták tartózkodási idejét meghosszabbító fejlesztés megvaló-
sítása, mely jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési poten-
ciált hordoz magában. A projekt keretében Nyírbogát-Kisléta-
Máriapócs között kerül kerékpáros turisztikai útvonal kiépítés-
re, az útvonal mentén pedig két nagyobb pihenőhely kerül lé-
tesítésre. 

TOP 1.2.1-15-SB1-2016-00015 azonosítószámon nyilván-
tar tott támogatási kérelmet támogatásra érdemesnek ítélte, a pá-
lyázat részeként Máriapócs Város Önkormányzata a Horgásztó 
fejlesztésére bruttó: 20.000.000,– Ft összegű vissza nem téríten-
dő támogatásban részesül. A fejlesztés alapján, a horgásztó terü-
letén felújításra kerül a 2 db fahíd, a tó keleti oldalán közösségi 
tér kerül kialakításra kemencével, valamint kiszolgáló helyisé-
gekkel. Az energiahatékonysági beruházás részeként napeleme 
ke rülnek elhelyezésre, valamint kerékpáros barát elemek is el-
helyezésre kerülnek. A beruházási költségeken kívül a pályázat 
tartalmazza a műszaki tervek költségét, a közbeszerzés költsé-
gét, valamint a műszaki ellenőri szolgáltatás költségét. Mária-
pócs Város Önkormányzatot érintő teljes projekt költség bruttó 
21.274.000,– Ft összegű, a pályázat 100%-ban támogatott.

PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE: 
512.823.034,– HUF

Papp Bertalan polgármester

Engedjék meg, hogy ezúton mondjunk köszönetet az 
augusztus 20. prog ram támogatóinkat: 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Nemzeti Együttmű-
kö dési Alap, Máriapócs Város Önkormányzat, Nyíregyhá-
zi Egyházmegye, Máriapócsért Alapítvány, Papp Bertalan 
polgármester, Color Gazdabolt – Linzenbold Sándor, Pócs-
petri Község Önkormányzat, II. János Pál Pápa Idősek Ott-
hona lakói, Nyírzem Zrt. máriapócsi üzlete, Pirinyó Bébi 
és Gyermekruha – Pásztor Mihály és Pásztor Mihályné, 
Életfa Gyógyszertár – Ónodi Margit gyógyszerész, Tamás 

László és Tamás Lászlóné, Máriapócsi Nyugdíjas Egyesület, 
Máriapócs Közös Önkormányzati Hivatal csapata, Roma 
Nem zetiségi Önkormányzat csapata, Görögkatolikus Paró-
kia, Máriapócsi Idősek Nappali Klubja, Máriapócsi Nyug-
díjas Egyesület, Máriapócsi Ruszin Nemzetiségi Önkor-
mányzat, Vona Péter Zoltán, Tamás Sándorné, Hajdu Mi-
hály, REBREI GYM-Rebrei József, Medi Pedi dolgozói-
Bar tos Anikó és Csekk Bianka, Szarka György – Éden Kft., 
Muszák János és Muszák Jánosné, Kovács János és Ko-
vácsné Tamás Ildikó, Borsi Pékség Nyírbátor, Tóth Árpád, 
Miklóssy Andrásné, Vonáné Pásztor Éva.

TISZTELT OLVASÓINK!
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Máriapócs Város Önkormányzatának nevében sok sze-
retettel köszöntöm városunk idős lakóit. Október elseje az 
idősek világnapja, október az idősek hónapja. Ebből az alka-
lomból köszöntöm mindazokat, akik az aktív életük tapasz-
talatait már maguk mögött tudják. 

Szeretettel gondolunk rájuk, s nem csak ezen a napon, 
hanem az év minden napján, hiszen ők azok, akik szerete
tük kel, bölcsségükkel mindenben segítenek bennünket. 
Őszin te tisztelettel kívánom, hogy derűsen, jó egészségben a 
család nyújtotta örömökkel töltsék idős éveiket. 

Papp Bertalan polgármester

Május 17-én este 19 órától szín házi 
elő adást láthattak a városlakók. Az Egy 
bolond négyet csinál ponyvakabarét Be-
leznay Endre, Éles István, Szép Bence, 
Ürmös Zsolt adták elő. 

Az idei évben ismét megrendeztük 
Nyá ri Zsiráf Táborun kat. A résztvevők 
örömére a két hét nagyon mozgalmasan 
telt. A programot kézműves foglalkozá-
sok, tánc, sok-sok játék színesítette. Külön 
köszönjük Madácsi Évikének és Köbliné 
Évának valamint az Idősek Otthona lakóinak a gyerekeknek tartott 
foglalkozásokat. A táborozók véleménye az együttes programról: „ez 
volt a legjobb délután”.

Az Országos Színjátszó Tábor bemutató előadásait július 15-én, 
szombaton nézhették meg a szülők és a látogatók. A program Szakály 

Viktória Táncbemutatójával kezdődött, majd a kicsik bemutatták a 
Bűvös Nyalóka darabot, melyet Munkácsi Anita rendezett. A na-
gyobbak A salemi boszorkányok – Rák Zoltán, Ördögcsapda – 

Nagy idai Gergő, A padlás – Gulácsi Tamás nyír-
egyházi Móricz Zsigmond színészei ál tal rendezett 
darabokkal bűvölték el a közönséget. A tábor zenei 
vezetője Tamás Attila, és fő szervezője Vona Éva 
volt. A dolgos napokat különleges esték zárták, éj-
szakai csendőr tolvaj, vetélkedő, a Nagy Károly és 
felesége Erzsó által készített babgulyás.

A Vidor Fesztivál kereté ben felléptek ná-
lunk a Tisza vas vári Dezsavű Színkör színészei. A 
Prah című darab két szereplőjével, egy házaspárral 

megtörténik az a cso-
da, amiről a legtöb-
ben csak álmodunk: 
öttalálatosuk van a 
lot tón. Előre elterve-
zik, mi re költenék a 
pénzt, kinek adná-
nak belőle, hogyan 
gaz dálkodnának vele. 
Álmodozni könnyű, 
örülni viszont nehéz. 
Az előadás egy közös 
álmodozásra hívta a 

nézőt, torokszorítóan nevettető helyzetek sokasá-
gán keresztül.

Máriapócs is csatlakozott a TE szedd nap! or-
szágos programhoz, a 98 résztvevő városunk több 
pontján is szedte az eldobált szemetet. Köszönjük 
szépen az általános iskola diákjainak és pedagógu-
sainak a programban való részvételt.  

Az NKA  programnak köszönhetően nyárzá-
ró mini fesztivál került megrendezésre szeptember 
15-én, pénteken, melynek alkalmából fellépett vá-
rosunkban Vikidál Gyula. 

Szeptember 29én, pénteken 10 órától önkén-
tes VÉRADÁS-ra várjuk a városlakókat! 

Októberben ismét megrendezésre kerül a má-
riapócsi Városi Könyvtárban az Országos Könyv-
tári Napok programsorozat. Beszélgetésekkel, elő-
adásokkal, vetélkedőkkel várjuk a látogatókat.

2017. november 3–4. között kerül megrende-
zés re Máriapócson először a Rajzfilmünnep, 
mely nek alkalmából péntek és szombat délelőtt 

gyermekfilmeket, péntek este a Nemzetközi Animációs Filmfeszti-
vál rövid filmjeit láthatja a nagyközönség. Helyszín: Kulturális Köz-
pont.

KULTURÁLIS KÖZPONT HÍREI
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Május 27-én az óvoda nagycsoportosai kerül-
tek a középpontba, ezen a napon évzáróval egy-
be kötött ballagási ünnepséget tartottunk. A bal-
lagás az óvodában kezdődött majd a Kegytemp-
lomban Mosolygó Tamás Atya, lelki igazgatónk 
vezetésével hálát adó imádkozással folytatódott. 
Az ünnepség agapéval zárult a gyerekek számá-
ra. A nagycsoportos gyerekek közül 16 gyerek 
mondhatja el, hogy

„Most, hogy ilyen nagy lettem, vár az iskola. 
El búcsúzom, viszlát óvoda.”

Május 30-án Gyereknap alkalmából kirán-
dulást tettünk a Nyíregyházi Állatkertbe. Ezen a 
napon nagyokat sétáltunk, megtekintettük a pa-
pagáj és fóka bemutatót, a park állatainak életét 
megfigyeltük, fagyiztunk. 

A Nyírbátori Pedagógiai Szakszolgálat ebben 
a hónapban elvégezte az 5. életévét betöltött gye-

rekek logopédiai vizsgálatát. A június hónapot 
egész ségügyi vizsgálattal kezdtük, melyet mind 
a 3 csoportban elvégzett Oszlávszki Nikoletta vé-
dőnő segítségével Dr. Kiss Lajos háziorvosunk. 

Július hónapban a nyertes LEGO pályázatunk 
eredményeként 1 db komplex udvari játékot tele-
pítettek az óvoda gyermekei számára 1.400.000,– 
Ft értékben. A Nyíregyházi Lego Gyár munkatár-
sai szeptember 20-án egy közösségi nap kereté-
ben látogatják meg óvodánkat. 

A nyári óvoda összevont csoporttal műkö-
dött, változatos programokat, tevékenységeket kí-
náltak az óvodapedagógusok a gyerekek számára.

Isten segítségét és áldását kérve kívánok, 
mindannyiunknak sikeres és eredményes neve-
lési évet az elkövetkező 2017–2018-as esztendő-
re.

Az Ékes Virágszál Görögkatolikus Óvoda hírei

A 2017/2018-as nevelési év ovis hálaadó évnyitóját,
Mosolygó Tamás Atya végezte a Kegytemplomban. 

Az óvoda éves mottója:

„A te oltalmad alatt...”

Az éves jelmondatunk az idei évben:

„Titeket meg gyarapítson és gazdagítson az Úr
szeretetben egymás és mindenki iránt...”

 (1Tessz 3,12)

A nevelési évet 60 gyerekkel kezdtük meg, 
3 csoportban.

Az év további  
programjai, egyházi ünnepei:
Ø  Szeptember 8.: Istenszülő születése
Ø  Szeptember 13.: Évnyitó szülői értekezlet
Ø  Szeptember 14.: A Szent Kereszt felmagasztalása
Ø  Szeptember 20.: Lego Közösségi nap
Ø  Szeptember: Almaszedés
Ø  Október: Baktai Erdőben őszi kirándulás
Ø  Október: Látogatás a Nyírbátori Tűzoltóságra
Ø  November 8.: Mihály és Gábor főangyalok
Ø   November 21. Az Istenszülő templomba vezetése  

– Az Óvoda névadó ünnepe

2016/2017 nevelési évben elballagó gyermekeink

ÁLLÁSHIRDETÉS
Az Ékes Virágszál Görögkatolikus  

Óvoda felvételt hirdet  
1 fő óvodapedagógus munkakörre. 

A felvételi kiírás megtalálható  
a Nyíregyházi Egyházmegye internetes 

és facebook oldalán. 

Porcelán-Ványi Melinda intézményvezető

Boros Panna
Demeter Miranda
Horváth Gábor
Horváth László
Horváth Leila
Jónás Anasztázia
Kanalas Dominik Patrik
Kovács Ádám
Lazók Glória
Mikó Alex Márk
Mosolygó Ákos
Nyíri Réka Patrícia
Siető Szonja
Szabó Bence
Tóth Fruzsina
Tóth Hanna



Fölkértük iskolánk új igazgató nőjét Nag yné 
Béres Andreát mutassa be magát.

1968. január 26-án Esztergomban születet-
tem. Anyai gyökereim Erdélybe nyúlnak vissza. 
Katonatiszt édesapám és a humán területen dol-
gozó édesanyám három gyermeket nevelt. Ózdon 
cseperedtem fel nővéremmel és öcsémmel. Ők ma 
Budapesten élnek, szüleim sajnos már nincsenek 
közöttünk. Alapfokú iskoláimat Ózdon végeztem, 
ott kezdettől fogva zenei nevelést kaptam. A szü-
leim az iskolából a legjobbat adták nekem, biztosí-
tották a zenei nevelésemhez szükséges feltételeket, 
ami akkoriban nagydolognak számított. fuvolát, 
furulyát és zongorát tanultam.

Imádtam gyerek lenni, szeretettem tanulni, 
nem fárasztott a heti több zeneóra, sem a szak-
körök. Hamar önálló lettem, a nyári szünidőkben 
már dolgoztam, szüleim megbíztak bennem. 

Édesanyám, Osztermann Márta, egyben pél-
daképem is, zseniális ember volt, aki minden teher 
ellenére lehetőséget biztosított a fejlődésre. Édes-
anyám nagyszerű ejtőernyős sportolóként orszá-
gos bajnok, csapatban Európa-bajnok volt. Hatá-
rozott, éles elméjű kitartóan egyenes ember volt. Ő 
volt és lesz a legmeghatározóbb ember számomra. 

Az általános iskola remek képzéséből egyenes 
út vezetett a zeneművészeti képzésbe, ahol magán-
énekesként végeztem. Ezen az úton indultam el és 
pályámat komolyzenei énekesként kezdtem. Gye-
rekkoromtól meghatározó másik élményem és 
énem azonban felülkerekedett és a gyerekek, a pe-
dagógia iránti vonzalmam erősebbnek bizonyult a 
16 év zenei múltnál és várható jövőnél.

Első diplomámat a Nyíregyházi Főiskola ma-
gyar–ének szakán szereztem, ott jelent meg első 
kiadott versem és publikációim. Nem akármilyen 
szólista szerepeket köszönhetek a főiskolai ének-
karban ezeknek az éveknek. Tanári diplomát 1991-
ben szereztem, legfiatalabbként lettem iskolaszék 
tag, iskolai vezetőségi tag és ott szereztem a legjobb 
és máig is tartó baráti kapcsolatomat. 

Már a vajai iskolában megláttam az angol 
nyelvben rejlő jövőbeni lehetőségeket. Nagy fantá-
ziát láttam én is az idegen nyelv tanításában. Egy 
nyár alatt egyedül felkészültem a nyelvvizsgára, 

majd annak megszerzése után 
a fiammal, Attilával voltam gye-
sen, amikor az angol nyelvta-
nári képesítést megszereztem, 
majd a lányommal, Emesével, 
amikor a Szegedi Egyetemen 
a kiegészítőt is elkezdtem. El-
sőként utaztattam gyerekeket 
Angliába. Részt vettem az új tí-
pusú érettségi országos beveze-
tésében.

Gyermekeim adták nekem 
a legcsodálatosabb érzéseket az 
életemben. fiam programtervező informatikusként 
végzős az ELTE-n, a lányom a Debreceni egyete-
men természetvédelmi mérnöknek tanul, másod-
éves. Szeretettel kötődnek egymáshoz és nagyon 
szoros köztünk a kapcsolat. Erre vigyázok legjob-
ban, az életemben.

Férjem jelentős vállalkozást vezetett, ahol 50 
családnak adott megélhetést. Nyugdíjas éveiben 
a Görögkatolikus egyház kiemelkedő támogatója 
tettekben és szervezésben elsősorban Nyíregyhá-
zán, ahol élünk. 

Hat vajai év után további hat évet tanítottam 
a baktalórántházai gimnáziumban, ebből hármat, 
mint munkaközösség-vezető is dolgoztam. Itt is el-
sőként tapasztaltattam meg a tanulókkal, milyen 
élvezetes az angol nyelvet élő környezetben tanulni 
és gyakorolni Angliában. 

Határozott döntést hoztam, amikor kiléptem 
közképzésből és másokat vezethettem, irányíthat-
tam a versenyszférában magas vezetőként. Ezen 
a területen csaknem tíz esztendőt töltöttem. Ez a 
munka egy új szemléletet, felfogást igényelt, kifeje-
zetten hasznosnak tartottam. 

Időközben felvételt nyertem egy országos tré-
nerképzéssel foglalkozó vállalathoz, a kik jelen-
leg is igénylik a tevékenységemet. Pedagóguso-
kat, cégvezetőket, alkalmazottakat képeztem teljes 
szakmai portfolióm szerint, amely igen széles ská-
lán mozog.

A zenei életben jelen voltam, énekléssel nagy-
közönséget szórakoztattam, ám ami tartós, immár 
20 esztendeje, az a kórusvezetés. Mint karveze-
tő egy csodálatos emberek-alkotta kórust vezetek 

Vaján a református egyháznál. 
Ez a közösség sokat jelent szá-
momra, Nyíregyházáról heten-
te járok próbát tartani Hozzájuk

Eddigi életem nagyon vál-
tozatos volt, rengeteget láttam a 
világból Afrikán, Indián át szin-
te minden érdekes országban és 
helyen megfordultam. Lelket és 
elmét alakító szituációkban kel-
let helytállnom. Ezért is van, 
hogy megértek másokat, nem 
ítélkezek és megbocsátok.

Hét éve tértem vissza a közoktatásba, elvégez-
tem közoktatás–vezetői képzést, miközben meg-
pályáztam és elnyertem a szaktanácsadói feladat-
kört is.

Publikációim jelentek és jelennek meg jelen-
tős számban elsősorban pedagógiai módszertani 
cikkek és tanulmányok, valamint tananyagfejlesz-
tés, tanügyi programok országos programban el-
helyezve.

Az angol nyelv oktatásában nagy sikereket ér-
tem el, legutóbb a máriapócsi Dudás Miklós püs-
pökről elnevezett általános iskolában, ahol nyelv-
vizsgához juttattam 7 nyolcadikos diákot. Megelő-
zően több nyelviskolában is dolgoztam eredmé-
nyesen. Több tanítványom ment angol nyelvből 
egyetemre, vagy főiskolára, illetve olyan helyre, 
ahol a nyelvtudás hiányában nem tudtak volna el-
helyezkedni.

Nem érzem a sikereket eredménynek, de hala-
dásnak, fejlődésnek igen. Az eredmény számomra 
egy végpont, ahová nem érhetek el. Az az út tet-
szik, amin haladhatok, az a törekvés vezet, hogy ne 
körbe-körbe fussanak az ösvények. Az előre fogal-
mát nem értelmezem, a tovább fogalma érthetőbb 
számomra, azonban a felállást és az újrakezdési ké-
pességet értékelem igazán. Megtalálom másokban 
a jót, mert keresem. Tudatában vagyok, hogy tele 
vagyok hibákkal, ezért megértem, hogy mások is.

Jó, hogy vannak gyerekeim, barátaim, szeret-
teim. A magánéletemben, öltözködésemben kon-
zervatív vagyok, a munkában viszont kreatív. A 
megoldásokat keresem, megtanultam leszokni a 
kifogásokról.
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Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Hangosabbak ma az utcák, 
Gyerekektől népesek, 

Valahogyan még a nap is 
Szebben ragyog, fényesebb. 

Izgatottan várt e napra 
Minden kezdő kisdiák: 

Az iskola előttük is 
Kitárja ma kapuját. 

Megtanulnak betűt vetni 
A tétova kis kezek: 

Csengő-bongó szép szavakkal 
Telnek majd a füzetek,

Ma, amikor útnak indul 
A sok kicsi iskolás, 

Kívánjuk, hogy öröm legyen 
Számukra a tanulás!

Szalai Borbála: Legyen öröm a tanulás!



A rendezvényen a tokaji otthon lakói, a he-
lyi idősek klubja tagjai és a mi otthonunk lakói 
vettek részt. A zenét és a jó hangulatot Varga 
Lajos tangóharmonika előadása biztosította.

A mindennapjainkhoz hozzátartoznak a 
foglalkozások, különböző tevékenységek, vá-
rosi programokon való részvétel, melyek mind 
szerves részét képezik az otthon életének.

Madácsi Éva  foglalkoztatás szervező
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Az elmúlt pár hónap, a tavaszi-nyári idő-
szak sem telt el eseménytelenül számunkra.  
Május első vasárnapja Anyák napja. Intéz-
ményünkben is megemlékeztünk e jeles nap-
ról, 2017. május 10-én köszöntöttük az édes-
anyákat. Pásztor Károly atya, Papp Bertalan 
városunk polgármestere, valamint intézmé-
nyünk vezetője, Lőw Gábor megható szavai 
után a Máriapócsi óvodások műsora vará-
zsolt örömkönnyet a szemekbe. 

Júniusban egy alkalommal ellátogattunk 
a gyermekek számára szervezett Zsiráftábor-
ba, ahol kézműves foglalkozást tartottunk. Az 

együtt töltött kis időt, mind a gyerekek mind 
az idősek egyaránt élvezték. Ezt követően júli-
us 7-én a zsiráftábor által szervezett lángos sü-
tésen vettünk részt.

Július 12-én a Nyírvasvári Szent Simeon 
és Anna Szeretetotthon lakóival töltöttünk egy 
napot, slambuc főzés és közös éneklés tette fe-
lejthetetlenné mindkét otthon lakói számára az 
ott töltött időt. A kellemes időtöltésben nagy 
szerepe volt, a helyi Görög Katolikus Templom 
parókusának, Egri Tibor atya kiemelkedő kö-
zösségi munkájának.

 A tokaji Időskorúak Otthonának vendé-
gei lehettünk, már nem első alkalommal július 

27-én. Egy jó hangula-
tú délutánt tölthettünk 
együtt, egy közös főzés 
erejéig, melyet időseink 
nagyon élveztek. 

A II. János Pál pápa Idősek Otthonában, gyerekzsivajtól lett vidám a 
hangulat, anyák napján, amikor a középsős csoport, műsorral kedveske-
dett az idősebb generációnak. A kicsiket elkísérték a felkészítő óvónők, 
segítő pedagógusok, és az Óvoda lelki vezetője, Mosolygó Tamás atya is. 
Köszönjük a készséges kedvességüket ezúton is.

A május végi betegbúcsúba, az érdeklődő lakóinkat, ápolónők kí-
sérték ki a bazilikához. Tóthszegi István miskolci kórházlelkész emlé-
keztetett a prédikációjában, hogy nem mindig sikerül a tervünk, amit az 
életünkről gondoltunk el, mert közbeszól pl. egy betegség. El kell gon-
dolkoznunk ilyenkor azon, hogy vajon Isten, mit akar üzenni számomra 
ezzel az élethelyzettel, amikor kiszolgáltatott vagyok? Elválaszt a világtól 

Isten, hogy közelebb vonzon magához? Lelkileg megerősít minket a re-
ménytelenségben a betegek kenete, hogy ki tudjuk mondani, amit a Szűz 
Anya is: „Legyen nekem a te igéd szerint.” Kilátástalan hangulatunkban 
elimádkozhatjuk a görögkatolikus liturgiából: „Szent, tekintsd és gyó-
gyítsd meg betegségeinket.” 

Intézetünk kézműves csoportja, eleget téve a Zsiráf tábor kedves 
meg hívásának, foglalkozást tartott a gyermekeknek, dekor-gumiból 
együtt elkészített díszítő elemeket alkotva, valamint levendulás illatos ta-
sakokat varrva. A Kulturális Központ a közreműködésért, kenyérlángos 
sütésre hívta meg a kézműves csoportot. Köszönjük az intézetek közti 
példamutató együttműködést.

2017 áprilisától, Ihnát János máriapócsi főgyóntató atya vezetésével, 
áldozatos, kitartó munkájával, kis pihenőt követően, újjáéled a Bazilita 
Harmadrend máriapócsi csoportjának hitélete. Az eddig 15 főt számláló 
lelkiségi gyülekezet és vezetői, 3 új tag ígérettételét fogadja a 2017. szep-
tember 30.-ai országos lelkigyakorlat záró miséjén. 

Az ígérettételben az új tagok ígéretet tesznek arra, a régi tagok pedig 
megerősítik ígéretüket, hogy: törekednek a Bazilita Rend szellemisége 
szerint élni, a világban élve igyekeznek a keresztény tökéletesség felé, kö-
zösségi imát végeznek pl. rózsafüzér vagy imaóra, gyakran vesznek részt 
Szent Liturgián, lehetőség szerint havonta gyónnak, hetente áldoznak, 
naponta Bibliát olvasnak és egyéb lelkiségi könyveket, gyakorolják a te-

vékeny, segítő szeretetet, az irgalmasság testi-lelki jócselekedeteit, egy-
házközségüket támogatják. 

Az eddigi harmad rendi havi találkozókon a közös ima után kiselő-
adásokat hallgathattak meg a Bazilita Rend idősebb tagjaitól és fiatal je-
löltjétől a hivatásról, annak szépségeiről és nehézségeiről, a hivatás ébre-
déséről, a hivatásgondozásról, és a Rend alapítójáról Nagy Szent Bazilról, 
a magyarországi rend virágzásáról. A Máriapócsi Bazilita Harmadrendi 
csoport részt vett a Kegykép 2. Csodás Könnyezésének évfordulója al-
kalmából tartott többszöri Akathisztosz imádságon. Kérjük a híveket, 
örüljenek velünk együtt a hitélet fellendülésének és adjunk hálát ezért és 
mindenért a Jóistennek és az Istenszülőnek!

2017. augusztus 27-én a tanévkezdők zarándoklatát rendezték meg 
Máriapócs Nemzeti Kegyhelyen. A pedagógus zarándokok és diákjaik 
részt vehettek a Mosolygó Tamás atya, a helyi óvoda és iskola lelki igaz-
gatója által végzett Szent Liturgián. 

Minden kedves pedagógus és zarándok imádkozott ezen a tanévkez-
dő Szent Liturgián azért, hogy gyermekeink ilyen törekvőek legyenek, 

mint a gazdag ifjú, és minden hasznos tudományt befogadhassanak, és 
az egyház megszilárdításáért tevékenykedjenek, Isten segítségével. Ta-
más atya a szentmise végén, megáldotta a jelenlévő gyermekek iskolás-
táskáit. Sikeres tanévet kívánunk! Ámen.

Papp Nóra

II. JÁNOS PÁL PÁPA IDŐSEK OTTHONA

PILLANATKÉPEK INTÉZETÜNK ÉLETÉBŐL

ÚJRAÉLED A MÁRIAPÓCSI BAZILITA HARMADREND

TANÉVKEZDŐK ZARÁNDOKLATA MÁRIAPÓCSON
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Gyermeknapi Horgászverseny,  2017. május 27.
A gyereknapi horgászversenyt 2017. május 27-én rendeztük meg, me-

lyen tizennégy gyerek vett részt. 
A verseny megrendezésének nagyon örültek a résztvevők és azok szü-

lei is egyaránt. A gyerekek egyéb halakat úgymint, küszöket, keszegeket és 
kárászokat zsákmányoltak. A verseny a meleg és szeles időjárás elennére is 
eredményes volt.

A versenyt két kategóriában hirdettük meg, melyen a következő ered-
mények születtek: 

Felsősök:    Alsósok: 
1. helyezett: Vadon Roland  1. helyezett: Mitrócsák Lilla
2. helyezett: Vadon Dániel  2. helyezett: Tisza Balázs
3. helyezett: Mitrócsák Dóra 3. helyezett: Okszi Balázs 

A versenyen részt vett Vadon Roland és Vadon Dániel versenyhorgász is. 
Ők az elnyert díjakat felajánlották fiatalabb horgásztársaiknak. 

Köszönet érte.
A versenyt a sikeres megrendezést követően minden évben szeretnénk 

majd megrendezni. Köszönjük valamennyi segítőnek a támogatást, külön 
köszönjük a verseny megrendezésében jelentős segítséget nyújtó Magyar Or-
szágos Horgász Szövetségnek és Biri Imrének is a támogatást.

10 órás horgászverseny
A mai rekkenő hőségben ismét összemérték tudásokat a helyi és kör-

nyékbeli horgászok. A kitartó horgászat eredményét ismertetve: 

1. Okszi Attila 
2. Gergely János 
3. Vereb László
Legnagyobb halat fogó: 
Gergely János 3,36 kg ponty
 A tízórás versenyt hamarosan 
újra 24 órás követi.
Az eredményhez gratulálunk.

XIX. Szent István napi horgászverseny
Az idei esztendőben is összemérték tudásukat és szerencséjüket a Pócsi 

horgászok Szent István nap alkalmából.
A mai napon megrendezett verseny végeredménye:

Felnőtt: Tóth Zoltán Utánpótlás: Tisza Balázs
 Doviscsák Sándor  Tisza Gergő
 ereb László  Porcelán Kevin

Legnagyobb halat fogó Nyisztor Richárd 3,42 ponty.
Kiemelkedő közösségi munkájáért elismerésben részesült 
Vincze Tibor és Hefling Zsolt! Külön köszönet Szluk Gábornak, aki a 

ver senyt támogatta kézzel készített óráival. A díjakat átadta Papp Bertalan 
Máriapócs Város polgármestere. Köszönet illet valamennyi segítőt és támo-
gatót.

Találkozunk hamarosan a 24 órás horgászversenyen.

Horgász tábor
Az idei esztendőben augusztus 3–6. között került megszervezésre a mél-

tán híres horgásztábor. A rekkenő hőség mellett (41 fok) 20 gyerek vett részt 
a táborban, akik a részvételükkel is bizonyították a horgászat iránti elkötele-
zettségüket. A tábor ideje alatt megismerkedhettek a pergetés rejtelmeivel, 
meglátogattuk a Máriapócsi Bazilikát és Fatemplomot. Megismerkedhettek 
különféle horgászmódszerekkel, az etetés rejtelmeivel, a természet szerete-
tének fontosságával. A helyi rendőrös közreműködésével megismerhették a 
biz tonságos közlekedés alapjait, és a fiatalkori veszélyeket is. 

Meglátogattuk Szent II. János Pál pápa tiszteletére emelt emlékművet is. 
Számos izgalmas horgászélmény mellett, fáradtan tértek ma haza az ifjú hor-
gászpalánták. Fontos kiemelni, hogy a tábor az idei esztendőben ingyenes 
volt a résztvevők számára. A tábor megvalósításához, és lebonyolításához je-
lentős segítséget kaptunk, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni vala-
mennyi támogatónak. Hálásan köszönjük a következő szervezeteknek és ma-
gánszemélyeknek. 

Akik támogatták a tábort: Magyar Országos Horgász Szövetség, Sz.-
Sz.-B. megyei Sporthorgász Egyesületek Szövetsége, Varga Pál és Balogh Ró-
bert, http://wobblerek.com, Economic Baits csapata, Máriapócs Város Ön-
kormányzata, Papp Bertalan, Biri Imre, a helyi rendőrőrs munkatársai, kö-
szönjük a finomságokat az Idősek Otthona (Boldog II. János Pál pápa) dol-
gozóinak. Porcelán Györgynek köszönjük felajánlását. Buzga Nándornak 
köszönet az idegenvezetésért. Elismerés illeti Vincze Tibort, Vereb Lászlót, 
Orosz Józsefet, Fibi Attilát, Mitrócsák Tamást, Csekk Jánost, akik személyes 
jelenlétükkel segítettek a tábort, továbbá Mester Lászlót, Fekete Lászlót, és 
Fibi Tamást is. Hefling Zsolti barátunk az egyik táborlakót meglepte egy tel-
jes horgászfelszereléssel. Köszönjük a segítséget! 

Köszönet az adó 1 % felajánlásért, köszönet Dr. Szakács Józsefnek! Kö-
szönet mindenkinek, aki bármilyen módon is segítette a tábor létrejöttét.

Végezetül hálát adunk a Jó Istennek, hogy balesetmentesen, egészségben 
sikerült megrendezni a tábort.

Tóth Árpád  H.E.E.

„Két keréken az egészségünkért”
Tudjuk, nem új dolog a kerékpározás. Sokan gyakorolják ezt a sportot. 

Többen vannak, akik nem szeretnek egyedül kerekezni, vagy régen ültek ke-
rék páron. Ezért indítottuk el ezt a programot. Izmainkat megmozgatjuk, be-
szélgetünk s közösséget alkotunk. 

A kerékpárúton haladunk a benzinkútig, majd vissza a horgásztóig. 
Utóbb finom lecsó várt bennünket Lazók Józsefné készítette. Szeptemberben 
folytatjuk, szombat délutánonként. Szeretnénk, hogy izmaink energiája so-
káig egészséges maradjon. Gyere Te is velünk! 

Más! Ez is egészség! „Gyönyörűen” virágzik a parlagfű. Fölösleges a sok 
központi program, ha a településünkön elhanyagoljuk a fű lekaszálását. Ké-
rem, az illetékeseket figyeljenek a belterületekre, kertekre, s tegyenek azért, 
hogy kaszálják le a tulajdonosok. Persze sok allergia elleni gyógyszer van. 
Azonban azt javaslom, az előbbit válasszuk.

A ruha gyűjtés és adományozása folyamatos sok család hozta el zsákok-
ban a fölösleges ruhát, cipőt, stb.. Az összegyűlt ruhaneműt elszállítottuk 
Nyíregyházára a Periféria Egyesülethez, a családok átmeneti otthonába és a 
hodászi intézetbe.

Balázs Csabáné V.E.E. elnöke 
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Az elmúlt negyedév sem telt el eseménytelenül a közösségi házban. 
2017. május 6-án anyák napi programot szerveztünk, amelyen több mint 
50 vendég vett részt. 

A gyerekek színvonalas műsorral, versekkel, énekekkel és tánccal ké-
szültek, köszöntötték az édesanyákat és nagymamákat. Papp Bertalan pol-
gármester úr és Dr. Kissné Bunya Katalin gyermekjóléti és családsegítő, il-
letve Mocsár László, a roma önkormányzat elnöke megtiszteltek bennünket 
jelenlétükkel. A műsor végén polgármester úr köszöntötte az édesanyákat és 
a nagymamákat. 

A roma női közösségnek ez volt az első alkalom, hogy a Nemzetiségek 
házában került megrendezésre számukra az anyák napja. Reméljük, ez egy-
fajta nyitás arra, hogy többször összejöjjenek egymással és 
felfedezzék a be szél getés lehetőségét, örömét a közösségi 
házban.

Továbbra is folytatódnak a már megszokott programja-
ink. A társasjáték-klubon most a gyerekkel a fejlesztő játéko-
kat részesítettük előnyben, így játszva tanultak. 

2017.06.20. és 2017.08.31. között a Nemzetiségek Házá-
ban nyári napközis program volt a gyerekek számára. A lét-
szám változó volt, de így is eredményesnek tartjuk. A prog-
ramokkal arra tanítottuk és szoktattuk a gyerekeket, hogy 
szabadidejüket hasznosan töltsék. Volt kreatív kuckó, játszó-
ház, kézműves foglalkozásokon is részt vehettek. Amit készí-

tettek a gyerekek, boldogan haza is vitték. A máriapócsi kegytemplom és fa-
templom meglátogatása is a program része volt, utána a gyerekek önfeledten 
vették birtokba a Noé barkája játszóteret. A fiúk inkább a szabadtéri progra-
mokat részesítették előnyben (foci, pingpong, csocsó, tollas).

Sok szülő számára nagy segítség volt, hogy napközben foglalkoztunk a 
gyerekekkel, hiszen biztonságban és kulturált körülmények között tudhatták 
a gyerekeiket. Összességében a gyerekek jól éreztek magukat, ami számunk-
ra is nagyon fontos.

Továbbra is szeretettel várjuk a gyerekeket, felnőtteket, szülőket és nagy-
szülőket, illetve bejelentkezés alapján bárkit a közösségi házba: Nemzetisé-
gek Háza, Máriapócs, Monostor köz 1 sz. (városi piac mellett található épü-
let), amelynek fenntartását ezúton is hálásan köszönjük a Nyíregyházi Egy-
házmegyének.

Horváthné Varga Aliz közösségépítő, civil szervező

Az idei nyár jelentős eseményekkel telt az egyesület edzői és 
ver senyzői számára. Számos megmérettetésen vettünk részt és le-
hetőségünk volt a Nemzetközi Muay Thai & K-1 NYÁRI TÁBOR 
lebonyolításában edzőként és tá borozóként is részt venni. 

Nyolc ország több mint 800 versenyzője indult a német 
WFMC Ger many Open bajnokságon, köztük a máriapócsi Rebrei 
Gym thaiboksz-egyesület sportolói is. Pénzes Sándor K1 kategó-
riában fölényesen verte a mezőnyt, minden ellenfelét kiütötte és 
német bajnok lett. Fibi Márk két kategóriában indult, K1-ben és 
Muaythai-ban, mindkettőben ezüstérmet szerzett.

Máriapócs Nemzeti Kegyhely hírei

Nemzetiség Háza hírei

A Rebrei GYM hírei

„...szivárványból mosolygó Szűzi Asszony!”
Sillye Jenő: Mária-litánia című dalának ez az utolsó sora. A Farkasrét-

ről Máriapócsra érkező családok aznap este énekelték, amikor ez a gyö-
nyörű látvány tárult eléjük. 

A Budapest-Farkasréti Mindenszentek Plébánia családjai minden év-
ben együtt töltenek egy hetet. Egyikük sem emlékezett, mióta járnak kö-
zösen táborozni. Azt mondták, olyan régóta, hogy „belenőttek”. Fő szem-
pontok között van, hogy jó társaságot biztosítsanak gyermekeiknek.

• Egyházközségünk 
Kállósemjén ünnepén a Pócsiak: „Tavaly a hőség, most az eső miatt 

folyt a víz a pócsi zarándokokról” – mondta Orosz István kállósemjéni 
pa  rókus. A gyalogosok a kedvezőtlen időjárásban is megtalálták a pozití-
vumokat. Imádságos, nyugodt, szép zarándoklat volt. Máriapócson ren-
dezték az ez évi partiumi (Románia) magyarajkú római katolikus, és az 
anyaországi görögkatolikus papok focimeccsét. A mérkőzés után az egy-
házközség Ács Sanyi bácsi udvarában látta vendégül az ideérkező papokat, 
akik jó élményekkel és hálás szívvel hagyták el városunkat egy jó hangula-
tú vacsora után. Köszönjük a szervezőknek a segítséget. Egyházközségünk 

is nevezett: főzéssel képviseltette magát a Pócsi Sokadalomban. A jóked-
vű közös munka olyan jól sikerült, hogy az utolsó csepp babgulyás is elfo-
gyott a méretes kondérból. 

• Új munkatársak bemutatása
Új lelkipásztori kisegítő érkezett egyházközségünkhöz. Grunda Dá-

vid alszerpap és felesége, Grunda-Wettstein Angéla augusztusban költöz-
tek Máriapócsra. Dávid és Angéla a közösségszervezésben, az iskolában és 
a templomi szolgálatban segítik majd egyházközségünk, városunk életét. 
Dávidot Kocsis Fülöp érsek-metropolita fogja diakónussá szentelni októ-
ber 6-án 10.00 órakor a bazilikában. Elek Ádám harmadéves papnöven-
dék ugyancsak augusztustól szociális évét tölti nálunk Máriapócson, ami-
nek keretében a zarándokházban és a kegytemplomban teljesít szolgálatot. 

Isten hozta őket közösségünkben!
A Máriapócsi Görögkatolikus Parókia a Máriapócson élő görög ka to-

likus hívek között anonim igényfelmérő kérdőívet fog kiadni. A tanácsadó 
testület tagjai és az atyák mindenkit személyesen fognak felkeresni, hogy a 
kérdőív kitöltéséhez segítséget nyújtsanak. A név nélküli válaszokat, visz-
szajelzéseket a Kegytemplomban kihelyezett urnában, a sekrestyében és 
kegyhely irodában várjuk nagy szeretettel.  Előre is köszönjük mindazok-
nak, akik véleményükkel elősegítik egyházközségünk fejlődését.



Szépkorú köszöntés
Kanizsár Mihályné (1927)
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Kanálos Edina Mira
An: Kanálos Edina
Rézműves Ágnes
An: Darai Ágnes

Hostyisovszki Bence
An: Csikós Irén

Szahajda Luca
An: Blánár Tünde

Pongó Bálint
An: Kajdi Erika

Elhunytak
Beri Sándorné sz. Kanalas Ilona (1960)

Borsos István (1932)
Dávida Sándor (1942)

Guba Jószefné sz. Simon Mária (1949)
Horváth Dominika Vanessza (2017)

Hubai István (1933)
Kertész Sándorné sz. Horváth Anna (1929)

Lőrincz Sándorné  
sz. Zsemján Julianna (1931)

Linzenbold Sándorné  
sz. Varga Mária (1962)

Miló Mihályné sz. Orosz Ilona (1927)
Tóth Jánosné sz. Barkóczi Mária (1934)

Zelenyák Sándor (1958)

Máriapócsi Nyugdíjas Egyesület hírei

Idősek Klubja hírei

Az elmúlt pár hónap is eseménydús volt az 
idő sek klubjában. Májusban másik épületbe köl-
töztünk. Az új klub szép, tágas, konyhával felsze-
relt épület. A kertben lehetőség van szabadtéri 
főzésre, amit a nyár folyamán ki is használtunk. 
Többször sütöttünk szalonnát, de bográcsban is 
készítettünk ételeket. 

Júliusban a nyugdíjas egyesület kirándulásra 
hívott bennünket, amit ezúton is köszönünk. Meg-
néztük a diósgyőri várat, jártunk Lillafüreden a víz-
esésnél megnéztük az István barlangot, majd Eger-
ben fejeztük be a kirándulást. Augusztusban klub-
találkozón vettünk részt Encsencsen. Tréfás ve-

tél kedőn mérhették össze tudásukat a penészleki, 
nyír vasvári, encsencsi, piricsei és máriapócsi klub-
tagok. A finom ebéd után a klubtagok táncra is per-
dültek. 15-én a piricsei, nyírvasvári és nyír bátori 
idősek misére érkeztek városunkba, majd utána el-
látogattak klubunkba, ahol pogácsával, gyümölcs-
csel és üdítővel vendégeltük meg őket. 

Augusztus 19-én beneveztünk a főzőverseny-
re. Sertéspörköltet készítettünk édes káposztával, 
kagylótésztával és vegyes salátával.  He lyezést nem 
értünk el, de közösen töltöttünk el egy délutánt. 
Ezúton is szeretném megköszönni a klubtagok ak-
tív részvételét. 

Nagy Gábor és Nagy Gáborné 
idén ünnepelte 50 éves 
házassági évfordulóját. 

Kívánunk hosszú boldog életet. 

Az elmúlt időszakban sok programmal vártuk 
az egyesület tagjait. Köszönettel fogadtuk a város 
Nő napi rendezvényét. Hetekig készültünk külön-
leges dalcsokor éneklésével a Március 15-ünnepi 
műsorra. Versmondóink szívesen vettek részt a 
Költészet napi rendezvényen. A gyerekek megin-
vi táltak a Zsiráf táborba, ahol együtt kenyérlán-
gost sütöttünk. Az idei évben több nagyobb ren-
dezvényünk is megvalósul, a NEA pályázatnak 
köszönhetően. Ennek keretében kirándulást szer-
veztünk Diósgyőr-Lillafüred-Eger látványossága-
inak megtekintésére. A programhoz csatlakoztak 
unokáink és az Idősek Klubjának tagjai is. Az iz-
galmas utazásos megnézhettünk az István barlang 
csodás cseppkőit, megmásztuk meredek lépcsőit. 
Fényképezkedtünk a vízesés előtt, nagy sétát tet-

tünk a parkban. Izgultunk az Egerbe vezető szer-
pentines úton, ahol az idő nagyon-nagy pusztítást 
végzett. Megérkezve Egerbe nagyon finom ebédet 
fogyasztottunk el. Októberben 14-én szeretnénk 
egy nagyobb szabású Nyugdíjas Találkozót meg-
szervezni, melyre ezúton meghívtuk a Pócspetri 
és Nyírgyulaj egyesület tagjait.

Vona Péterné elnök

Gólyhírek

Házasságkötések

Jantász Béla 
és Blánár Anita

Csonka Tamás 
és Péntek Andrea

Balla Csaba 
és Ruszinkó Kitti

Muszák Jánosné klubvezető
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Augusztus 20. ünnepség (2017.08.19.)

Zsiráf tábor (2017.06.26. – 07.07.) Színjátszó Tábor (2017.07.10. – 07.15.)

Ballagás (2017.06.16.) Egy bolond négyet csinál (2017.05.17.)

Prah – Milliomosok (2017.08.29.) Futózarándoklat és családi futófesztivál (2017.06.10.)




