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Tisztelt Nyírpazonyi Lakosok!
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm újonnan

megjelenő újságunk valamennyi olvasóját.
Régi álmom teljesült ezen kiadvány elindításával és terveink szerint folytatásával, amellyel alapvető célunk, hogy az
elektronikus hírközlés (honlap, kábeltévé) mellett mindenki számára
hozzáférhető, elérhető formában érdekes és hasznos információkkal
szolgáljunk Nyírpazony életéről.
E kiadvány közreműködőinek, szerzőinek, szerkesztőinek életében egy
közös pont biztosan található, mindannyian Nyírpazonyban élünk,
vagy kapcsolatban állunk vele. Eltökéltek vagyunk, hogy községünkben is sikerül beindítani valami-

féle nyomtatott hírforrást, valami olyan közlapot, amit bármely korosztály szívesen forgat, kultúrát
és értéket közvetít.
A kiadvány szerkesztésekor szeretnénk minél több érdekes és aktuális dolgot bemutatni Önöknek
és—a tárgyilagosságra való törekvés mellett—lehetőséget biztosítunk arra is, hogy az itt élő emberek elmondhassák véleményüket, észrevételeiket az őket érdeklő kérdésekben.
Terveink között szerepel:
ifjúsági rovat indítása, melyet gyerekek szerkesztenének,
a településen élők részére ingyenes hirdetési felület biztosítása (bútor, ház, telek, stb.)
lakossági igény szerint esküvői, születési hírek valamint házassági évfordulók és egyéb megem-

lékezések megjelentetése.
Fontosnak tartom, hogy közösen alakítsuk ki, töltsük meg tartalommal a további kiadványok fejezeteit, ezért kérem a Tisztelt Olvasót, hogy ötleteivel, javaslataival segítse munkánkat, mondják el véleményüket, hogy eszerint tudjuk tájékoztatni Önöket.
Remélem, hogy ez a kezdeményezés sikeres lesz és kellemes kikapcsolódást nyújt az olvasni és informálódni vágyók számára.
Dubay László
polgármester
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„Az 1950-es években a csángók földjén, a pusztinai temető
kapuja fölött ez a felírat fogadta a temetőbe érkezőket:
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ját. Így épült meg az évek során a kerítés, a ravatalozó, és
így valósult meg a most átadásra kerülő sétány is.

’Ahogy vagytok Ti, voltunk mi is. Amikor a tervezés szintjén taAhogy vagyunk mi, lesztek ti is.’ nácskozás folyt a nyomvonal
kijelöléséről, az út felületéről,
E két mondatba sűrített tör- szélességéről és egyéb paravényszerűség figyelmeztette méterekről, a fő szempont az
az élőket az elmúlásra.” - volt, hogy megjelenésében a
kezdte beszédét Dubay László környezethez méltó és illő,
polgármester 2014. június 26- igényes, a mai követelményekán, a nyírpazonyi temető új nek megfelelő legyen. Így szüsétányának átadási ünnepsé- letett meg a döntés, a ma elfogén.
gadott legcélszerűbb és esztétikus
anyagfelhasználásról,
Ebben a megszentelt régi sír- azaz legyen térkő burkolat.
kertben évtizedek generációi
Az újonnan elkészült
nyugszanak. Itt pihennek az sétány hossza: 445 méter, széegykori jól ismert személyisé- lessége: 2 méter; bekerülési
gek éppúgy, mint az idők kop- összege: 8.893 ezer Ft. A betatta emlékezet által elfeledet- ruházási költség nagyobb rétek. A templom és a temető az, sze – 7 millió forint –
amely a régmúltban is a legin- LEADER pályázati forrásból
kább belesimult a falusi életet származik, a fennmaradó öszélő emberek mindennapjaiba. szeget Nyírpazony Község
Az emlékezet és hála pedig Önkormányzata finanszírozta,
mindig arra indította az élőket valamint szintén saját forrás- megbecsülve e sírkert földjét, ból felújították a vízközművet,
a benne nyugvókat – hogy épí- újabb vízvételi helyeket kialatészeti alkotásokkal gyarapít- kítva.
sák, gazdagítsák a temetőkert Elmondhatjuk: a sétány megmegjelenését és külső formá- épülésével immár méltó körülmények között kísérhetik hozzátartozóikat utolsó útjukra a
falu lakói, látogathatják a sírkertet azok, akiknek halottjuk ebben a
temetőben nyugszik.
Legyen szívünkben hálaadás Istennek, hogy mindez megvalósult,
hozzájárulva a nyírpazonyi köztemető épített örökségének gyarapításához.
(HSZCSA)
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Nyírpazonyi Református Egyházközség

Sz

eretettel köszöntöm
a kedves Olvasót
Gyülekezetünk nevében!
Nagy lehetőség számunkra,
hogy néhány sorban bemutathatjuk Önnek Gyülekezetünk
közösségét, szolgálatát. Bizonyára nem ismeretlen községünkben senki előtt a Református
Gyülekezet – mégis érdemes talán néhány percet rászánni arra,
hogy közelebb kerüljünk egymáshoz.
Elsőként hadd legyen szó a Gyülekezet által végzett szolgálatokról. Felsorolásszerűen szeretném számba venni a kínálkozó
alkalmainkat. Vasárnap három
istentiszteletünk van (9:15Simeon Otthon; 11:00 és 15:00Templom); a gyermekek számára minden vasárnap külön foglalkozást tartunk a 11:00 órakor
kezdődő alkalommal párhuzamosan; kedd esténként 18:00

órától a Parókián a PÖFIbibliakör
alkalmát
tartjuk
(Pazonyi Örök Fiatalok); szerdán
hittanoktatás folyik az iskolában;
csütörtökönként 10:00 órától
bibliaórát tartunk a Simeon Társalgóban; pénteken két korosztályban ifjúsági bibliaórák vannak 15:30-tól és 17:00-tól, valamint ilyenkor gitároktatáson is
van lehetőség részt venni. Havonta egy alkalommal, az első
kedden 7:30 órától munkatársi
áhítatot tartunk; minden hónap
első szerdáján 18:30-tól presbiteri bibliaórát szervezünk.
Ezeken túl alkalmat biztosítunk
arra is, hogy más Gyülekezetek,
illetve Egyházmegyénk által
szervezett programokon csoportosan tudjunk részt venni.
A Simeon Szociális Szolgáltató Központ, amely Egyházközségünk fenntartásában működő intézményünk, a következő szolgálati területeken végez magas

szintű ellátást: bentlakásos otthon, idős nappali klub, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés.
Reméljük, hogy ez a kis áttekintés Önt is arra indítja, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljön
Egyházközségünkkel. Szeretettel
várjuk alkalmainkra!
Az Egyházközség nevében
szeretettel:
Nagy József
tiszteletes

Önkormányzatunk folyamatosan keresi annak a házás közel 20 millió forintba került, mely összelehetőségét, hogyan tudja csökkenteni intézmé- get az állam teljes egészében biztosította.
nyei – iskola, óvoda, konyha, rendelő, hivatal - energiafelhasználását. Ezért döntött úgy
2012-ben a képviselőtestület, hogy beadja
azt a pályázatot, amely óvodánk konyhájára
napkollektorok felszerelését tette lehetővé.
A pályázat sikeres volt, melynek eredményeképpen ma már a használati meleg vizet tavasztól-őszig teljes egészében, télen nagy
részét napkollektorok segítségével állítjuk
elő gáz helyett. Ezzel megközelítőleg 6000
m3 földgázt takarítunk meg évente. A beru-
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A Nyírpazonyi Református Gyülekezetben a tavalyi esztendő
után idén is megrendeztük nyári gyermektáborunkat „Én, Jónás?” címmel. A rendezvény fő
célja az volt, hogy az óvodás,
általános iskolás korú gyermekek megismerkedhessenek Jónás történetével, és a bibliai
történeten keresztül felismerhessék önmagukat, mint Isten
kiválasztott, szeretett gyermekét, akihez szólni akar a Mindenható, és akivel lehet beszélni.
Minden napot a templomban
kezdhettünk együtt imádságban, éneklésben, Igeolvasással
és annak megbeszélésével.
Aranymondástanulás mélyítette el
az üzenet-

A

átadást, majd azt követően a
parókia udvarára vonult a
népes sereg, és jóízűen fogyasztottuk el a tízórait. Ezt követte a
csapatverseny, sorjátékok sorozata, kvízjátékos tudáspróba,
illetve minden nap valamilyen
kézműves foglalkozás. Ebédidőben egy asztalnál ülve, közösen
ettek gyerekek és segítők –
minden étkezést közös imádsággal kezdve és zárva.
A tábort a tavalyihoz hasonlóan
idén is családi istentisztelettel
zártuk vasárnap délután. Az
egész héten tartó pontgyűjtés
eredményét itt összesítettük, és
a pontszámok alapján csökkenő
sorrendben a tábor résztvevői különféle ajándékok közül választ-

Vakációs Bibliahét 2014
hattak. Rendhagyó módon a
záró alkalmat is folytattuk a parókián, ahol tábortűz és közös
fagylaltozás várta a résztvevőket.
Sok felajánlás érkezett a tábor
szükségleteinek kielégítésére
szülőktől és a Gyülekezet tagjaitól is, valamint Gyülekezetünk
Simeon Otthonától, amiket köszönettel fogadtunk! Az Önkormányzat segítségét idén is élvezhettük, amit szintén hálásan
köszönünk! Nagyon sok gyermeket bíztak ránk az idén református és más felekezetű szülők
is – ezért szeretnénk külön is
köszönetet mondani! Egész
hétre szép időt kaptunk, nagy
balesettől mentes alkalmakat,
sok örömöt, vidámságot, barátságot – ezekért pedig Istenünknek mondunk hálát együtt a
szervezők és a résztvevők!
A táborozók nevében:
Nagy József, tiszteletes

N y í rp a zo n yi Ba b a - M a ma K lu b

Nyírpazonyi Baba-Mama gyermeküket.
klub 2005 áprilisa óta műGyermeknap.
ködik Bodó Istvánné védőnő ve- Mikulás és karácsonyi ünnep.
zetésével és önkéntesek segítségével. Minden évben megrendezésre kerülő programjaink:
Családi nap: hagyományainkhoz híven emléklappal és
egy szál virággal köszöntjük azokat a kismamákat, akik tartósan
anyatejjel
táplálták
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Havonta rendszeresen foglalkozást tartunk, amelynek keretein
belül előadások hangzanak el a gyermekneveléssel kapcsolatban, az éppen
aktuális témákban. Ezen
foglalkozások alatt File
Ferencné
segítségével
kézműves foglalkozás zajlik a jelenlévőkkel. Szívesen várjuk a programunk
iránt érdeklődőket.
Bodó Istvánné
védőnő
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Te mp l o m f e lú j í t á s

A

templom több mint egy műemlék épület. A
vasárnapi istentiszteleteken túl itt zajlanak
az esküvők, keresztelők, lelki életünk mozzanatai.
A templom a keresztény közösség vallásos életének központja, az Isten háza, szimbolikus kapcsolódási pont Isten és ember között. De mivel emberi alkotás, óhatatlanul is nyomokat hagy rajta
az idő vasfoga és néha szükségessé válik felújítani, karbantartani, hogy a templom látogatói harmonikus környezetben, zavartalanul tudjanak
elmélyülni a hitéletben.

A renoválás keretein belül sor kerül a padlóburkolat cseréjére, a fűtési rendszer korszerűsítésére (melynek egyik eleme a látogatók komfortérzetének javítása érdekében padfűtés kialakítása),
a karzat felújítására, nyílászárók cseréjére. A sokrétű és nehéz munkálatok során a hívek önzetlen
segítsége példaértékű és pótolhatatlan, hiszen
bármilyen nagynak tűnik is az elnyert összeg, a
helyreállítás költségeit csak nehezen fedezi.
Ezért köszönet illeti mindazokat, akik a templom
felújításában bármilyen formában, ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejükből áldozva részt vesznek. A későbbiekben a kerítés elbontásával és
park kialakításával szeretnének új, befogadó arculatot adni a templom környékének.
(HSzCsA)

A nyírpazonyi görögkatolikus templom berendezése, állaga is sérült az idők folyamán, ezért Dr.
Papp Tibor görögkatolikus parókus úr – felmérve
a károkat és a helyreállítás, fejlesztés várható
költségeit – megoldást keresett a hibák kijavítására. Sikeres pályázat útján 13 millió forintot
nyert templomfelújításra, melynek munkálatai
idén júniusban kezdődtek el.

6. oldal

Hagyományainkhoz híven
2014. június 10-én a Színi
Károly Magyar – Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola fogadáson
köszöntötte a RISZ és a
megyei tanulmányi- és
sportversenyeken
kiemelkedő teljesítményt
elért diákokat és szüleiket.
A versenyeken eredményesen szereplő tanulók
könyvjutalmat kaptak az
önkormányzattól és az
iskolától.
A szülők képviselőiből
álló iskolaszék is jutalmazta a diákokat.
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Türk Anna Sára - 2. osztály: versmondó verseny III. helyezett; Székely
Réka - 2. osztály: mesemondó verseny III. helyezett; Fekete Dániel - 2.
osztály: rajz I. helyezett; Béres Anna - 3. osztály: versmondó I. hely;
Gábor Réka - 4. osztály: népdal II. hely; Dubay Sára: - 6. osztály okosodó verseny IV. helyezés, kislabda hajítás III. helyezés, angol I. helyezett,
kézilabda (megyei) II. helyezett, matematika II. helyezett; Gebei Attila - 7. osztály: okosodó verseny IV. helyezett, Szép magyar beszéd I.
helyezett, teremfoci V. helyezett; Melik Gábor - 8. osztály: okosodó
verseny IV. helyezett, súlylökés VI. helyezett, angol III. helyezett, fizika (megyei) II. helyezett, teremfoci V. helyezett; Szabó Dávid - 8. osztály: súlylökés V. helyezett, teremfoci V. helyezett; Csernus Veronika 5. osztály: angol I. helyezett, Szép magyar beszéd III. helyezett, matematika II. helyezett, rajz II. helyezett, kézilabda II. helyezett; Boros Fédra - 7. osztály: angol III. helyezett; Béres Eszter - 7. osztály: földrajz II.
helyezett, matematika III. helyezett; Kiszely Gergő - 5. osztály: matematika IV. helyezett; Endresz Georgina - 7. osztály: rajz III. helyezett;
Szabó Anna - 6. osztály: kézilabda II. helyezett; Smajda Réka - 6. osztály: kézilabda II. helyezett; Pécsi Paula - 5. osztály: kézilabda II. helyezett; Bodnár Boglárka - 8. osztály: kézilabda II. helyezett; Petrényi Írisz
- 8. osztály: kézilabda II. helyezett; Szopkó Dóra - 8. osztály: kézilabda
II. helyezett; Béla József - 7. osztály: teremfoci V. helyezett; Duleba Richárd - 7. osztály: teremfoci V. helyezett; Pitaci Henrik - 7. osztály: teremfoci V. helyezett; Csengeri Dominik - 8. osztály: teremfoci V. helyezett; Jakab Zsolt - 7. osztály: teremfoci V. helyezett.

Nyírpazonyi Hírnök Nyírpazony Község
Önkormányzatának lapja.
Felelős kiadó: Nyírpazony Község
Önkormányzata.
Tördelés: Horeczky Zoltán
Korrektúra: Horeczkyné Szabó Csilla Anita
Nyomdai munkálatok: Nyírpazony Község
Önkormányzata
Elérhetőségek:
4531 Nyírpazony, Arany János utca 14.
Telefon: +36 42 530 030 ; +36 42 530 031
E-mail: nyirpazony@nyirpazony.hu
Honlap: www.nyirpazony.hu
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Aranyalma Óvoda

N

agyon mozgalmas nevelési évet zárunk ebben az
évben. A megújult, megszépült
épületben a gyerekek nagy
örömmel vették tulajdonukba a
gyönyörű, tágas tornaszobát,
csoportszobákat és az új udvari
játékokat.

barkácsoltak,
gyöngyöt fűztek, versenyjátékokban vettek
részt. Majd a
nagycsoportos
gyerekek elbúcsúztak az óvodától és az itt
Ünnepeink (farsang, anyák nap- maradt társaikja) nagyon színesek, tartalmasak tól.
voltak. Nagyon sok változatos
élményben volt részük a gyere- 2014-ben nyílt
keknek: bábelőadás, zenés mű- napot szerveztünk leendő óvosorok, színházlátogatás, Bozsik dásainknak és szülőknek, hogy
foci.
betekintést kapjanak óvodánk
mindennapjaiba.
Idén először rendeztünk Családi Fontos feladatunk az egészséges
napot, amit nagy érdeklődés és életmódra nevelés ezért is örülfelkészülés előzött meg. Reggel- tünk annak, hogy Önkormányzatől a közös ebédig változatos tunk nyert egy Egészségnevelési
programokkal teli időt töltöttünk pályázatot és így alkalom nyílt
együtt szülőkkel, nagyszülőkkel, arra, hogy minden gyermek
testvérekkel és kedves ismerő- megismerjen olyan zöldségeket,
sökkel. Az óvoda dolgozói egy gyümölcsöket, fűszerkülönlegesmesével kedveskedtek a vendé- ségeket, amelyek nem épülnek
geknek. A négy csoport különbö- be szervesen mindennapjainkző helyszíneken, minden csoport ba. A pályázatnak köszönhetően
saját életkorának megfelelően: sok új eszközt is kaptunk, ami
gyermekeink
egészségét szolgálja. Továbbá lehetőségünk nyílt egy
egynapos kirándulásra
a Hunyor
Majorba,
ahová
szülők is elkísértek
bennünket.
Terveink

között

szerepel nyáron egy sószoba kialakítása, amit a Jótékonysági
bálok bevételeiből és az önkormányzat támogatásával valósítunk meg, amit remélhetőleg
már szeptemberben birtokba
vehetnek a gyerekek.
Az idei évben is elköszöntünk
egy dolgozónktól, Szakács Zoltánné Erzsike dajka nénitől, aki
júniusban nyugdíjba vonult. Szeretnénk megköszönni munkáját
és hosszú boldog nyugdíjas éveket kívánunk neki.
Maroda
Mihályné
Marika
óvónéni 30 éve dolgozik óvodánkban. A dolgozók és magam
nevében szeretnénk gratulálni
ehhez az évfordulóhoz. További
jó munkát kívánunk neki.
Nagy Imréné
mb. intézményvezető
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Hetednapi Adventista Egyház
Bizonyára sokan vannak Nyírpazonyban, akik kívülről már megcsodálták, de bent még nem jártak a Hetednapi Adventista Egyház imaházában, és valószínűleg
még többen vannak azok, akik
még kevesebbet tudnak a közösség életéről. Úgy vélem,
Nyírpazonynak szerves részét
képezi a gyülekezet, hisz köztünk élnek, dolgoznak, rendes,
becsületes emberek. Nap mint
nap találkozunk velük, de hitükről, szokásaikról az átlagember
nagyon keveset tud.
Be kell valljam, bár minden segítséget megkaptam, nehezen tudnám megfogalmazni a
közösség mibenlétét és talán
nem is az én tisztem, de mindenképpen megérdemlik, hogy
egy kicsit nagyobb nyilvánosságot kapjanak. Ezért közzétesszük
azt, ami a gyülekezetről fellelhető.

A

gyülekezet krónikája 1927ben indul el: ekkor ún.
könyvevangélisták hirdették az
üzenetet Nyírpazonyban, melynek eredményeként a Tamók
család megkeresztelkedett - ők
még a Nyíregyházi Gyülekezet
tagjai lettek. Tamók János
könyvevangélistaként szolgált
1928 és 1935 között.

A Nyírpazonyi Gyülekezet 1945
januárjában alakult 13 taggal,
alapítója Kovács Károly lelkész,
segítője Szabó Péter könyvevangélista volt.
A gyülekezet hivatalos felvételére a nyíregyházi konferencián
került sor 1947-ben. A Nyírpazonyi Gyülekezet tagjai összejöveteleiket a Szakolyi, majd 1949től a Nánási kastélyban tartották. Egy tanító jóvoltából a
gyülekezet énekeit harmóniummal kísérték. Ezt a szolgálatot
több évtizeden át néhai Magyar
János testvérünk látta el. A gyülekezetben - az alapítást követő-

se. Az építkezést úgy lehetett
folytatni, hogy a korábbi épület
maradt a helyén, amíg a testvérek a hátsó részt felépítették. A
gyülekezet minden szombaton
megtarthatta
istentiszteletét,
mert a szuterén elkészült, és az
építkezés teljes befejezéséig
testvéreink ott folytathatták istentiszteleteiket. Majd sor
került a régi épület lebontására, és az imaterem
megépítésére. A munkálatok legjavát a gyülekezet
tagjai végezték el. Kb.
1100 napot dolgoztak itt
testvéreink, és így a sok
szeretetmunkának
köszönhetően ez az imaház
nem egészen 5 millió Ften - 10-12 tagból álló énekkar is ba került (1990-ben). Az ünnerendszeresen szolgált.
pélyes átadásra 1990. december
1952-ben épült fel a gyülekezet 22-én került sor.
első imaháza, a Béke u. 4 sz.
alatt. A telket a községi tanács Az elmúlt 17 évben a gyülekezet
ajándékozta a testvérek részére. szinte minden évben tartott
Az akkori építkezés több mint 30 evangelizációs előadássorozatot
taggal kezdődött el. Az imaházat az új imaházban, több lelkész1973-ban kibővítették, mely kö- testvérrel és előadóval, melynek
zel 30 évig állt Isten és a gyüle- eredményeképpen a gyülekezet
kezet szolgálatában. Az eredeti jelenlegi taglétszáma 57 fő. A
imaház azonban nem szilárd ala- gyülekezetnek szórványa is lett:
pokra épült, ezért sürgőssé vált, a kemecsei közösség, melynek
hogy egy új, korszerű imaház létszáma 13 fő.
(HZ)
épüljön. 1988 júniusában kezdődött el a jelenlegi imaház építé-
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Önkormányzatunk képviselőtestülete
A 2010. évi önkormányzati választások után településünkön a képviselőtestület az alábbi személyi
összetételben kezdte el a munkáját:
Hajzer Erzsébet képviselő
Dr. Borbély László képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke
Dr.Béres István képviselő, a pénzügyi bizottság tagja
Erdei László képviselő, a pénzügyi bizottság tagja
Vas Miklós képviselő
Gál János alpolgármester
Dubay László polgármester
A testület, négyéves munkája során egyik legfőbb szempontnak tartotta az önkormányzat fizetőképességének megőrzését. Ennek eredményeképpen 2010-től hitel felvétele nélkül gazdálkodott.
Másik fontos szempont volt településünk és intézményeink fejlesztése, pályázati lehetőségek kihasználásával. Ennek megfelelően önkormányzatunk 2011 évtől 26 pályázatot nyújtott be, amelyből 20 nyert. Vannak olyan pályázataink, amelyek döntésre várnak, míg egy pályázatunk – iskola
felújítás—tartaléklistán van, ami azt jelenti, hogy a pályázat sikeres volt, mindössze pénzügyi források biztosítására vár. A képviselőtestület kiemelt feladatának tekintette továbbá a településen
működő civil szervezetek támogatását anyagilag, pályázatok útján egyaránt.

Köszönet a régi képekért!
Facebook
Továbbra is várjuk a lakosság aktív közreműködését, hogy eljuttassák hozzánk a megosztani kívánt
fényképeket. Úgy véljük, egy helyen gyűjtve és
közzétéve, kicsit megmentünk valamit a múltból,
arról nem is szólva, hogy kellemes perceket okozhatunk azzal, ha valaki felismeri egy-egy régi képen
önmagát, hozzátartozóját.

A Facebook oldalunk napi szinten 1000-1600
látogatót vonz, viszont amint régi képek kerültek fel a felületére 7000-8600 elérést regisztráltunk. A képekért köszönet illeti Kocsis Gáborné Nagy Csilla tanárnőt, Ungvári Sándornét,
a Nők klubjának elnökét, valamint Vitai Miklós
nyugdíjas tanárurat, Dancs Jánost, Bodnár
Krisztiánt.
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Nyári napközis tábor az iskolában
2014. július 7-18.
A tavalyi év pozitív visszajelzéseinek köszönhetően és a szülői igényeknek megfelelően ebben az évben is működik július első két hetében az iskolai tábor. A
táborba jelenleg 20 fő alsós diák jár Szotákné Ritli Mária és Veller Ildikó pedagógusok egész napos felügyelete mellett. A
kisdiákokat rengeteg játékos foglalkozás,
verseny, vetélkedő várja. Az iskolai programokat kirándulások—pl. Sóstó – színesítik. Biztosak vagyunk benne, hogy a tábor résztvevői sok-sok élménnyel fognak
gazdagodni a 10 nap folyamán.
Tisztelt Nyírpazonyi Lakosok!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a temető digitális felmérése elkezdődött annak érdekében,
hogy az interneten hozzáférhető, kereshető legyen a távoli hozzátartozók számára is.

A felmérésben a síremlékek lefényképezésre kerülnek. Az elektronikus felületen a fénykép mellett a sír helye (parcella), az elhunytak nevei, születési és elhalálozás ideje fog szerepelni.

Önkormányzatunk támogatni szeretné a településen működő vállalkozások tevékenységét. Ennek
egyik módja, hogy a kábeltévén és a rendszeresen megjelenő újságban ingyenes hirdetési felületet
biztosít számukra, ezzel is elősegítve annak lehetőségét, hogy nyírpazonyi lakos helyi vállalkozó
szolgáltatását tudja igénybe venni.

A Pazonyi Horgásztanya

dik és egészen a kapitális méretekig terjed. A
közkedvelt amurokból 6 kiló alatt nincs a tóban.
A Nyírpazony határában elterülő horgásztó, a A vízben továbbá kárász, süllő, és különböző kePazonyi Horgásztanya 2013. március 29-én meg- szegfélék is találhatóak. Tűzrakásra is van lehetőnyitotta kapuit.
ségünk a kijelölt helyeken, ha esetleg a horgászat
A 2 hektáros tó autóval könnyen megközelíthető, közben kedvünk támadna főzéshez, sütéshez.
Nyíregyházától néhány kilométerre, a Nyíregyházi út 2. alatt található. Parkolási lehetőség biztosítva van a horgászni kívánók számára. Horgászhelyünket autóval megközelíthetjük a könnyed
kipakolás érdekében. A tavon a Horgászengedélyünk felmutatása és napijegy váltása után kezdhetjük meg a horgászatot. A halállományt a megszokottnak tekinthetjük, azonban a halak méretét
nem! A pontyok mérete 3,5 kilogrammtól kezdő-
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N Y Í R PA Z O N Y I C É G I N F O R M Á C I Ó

P

azony fogadó 4531 Nyírpazony, Petőfi út 1.
E-mail : baloghtuzep@szabolcsktv.hu
Telefon: +36 (42) 530-006 Fax: +36 (42) 230-451

NYÍRSÉG TŰZVÉDELMI Kft.
Telephely:4531 Nyírpazony, Petőfi S. u. 88
Tel: 20/4-718-817 ; 70/606-82-68
Tel/fax: 42/230-454
E-mail: nyirseg.tuz.kft@gmail.com
Tűzoltó készülékek, jelzőtáblák, tűzoltó vízforrások tartozékainak értékesítése. Meglévő készletről, akár most is
megvásárolható. Tűzvédelmi eszközök
felülvizsgálata, javítása, forgalmazása
rövid határidővel. Aktuális árainkat
kérje telefonon vagy e-mail-ben.

ÁLLATGYÓGYHÁZ KFT.
állatorvosi szolgáltatás
Szeretettel várunk mindenféle két- és négylábút és kedves gazdáját, kedd és péntek délutánonként állatorvosi rendelőnkbe.

NAGY TIBOR
egyéni vállalkozó

központi fűtés, víz-, gázvezeték szerelő mester
Cím: 4531 Nyírpazony, Alkotmány út 8.
Telefonszám: 06-20/454-9843
Gáz-, csatlakozóvezeték és gázberendezés időszakos felülvizsgálata, központi fűtés kivitelezése, javítása;
szilárd tüzelésű kazánok, puffertartályok telepítése; gázkészülék csere, fürdőszoba felújítása, vízvezeték
cseréje, javítása; öntözőrendszerek kivitelezése, épületgépészet teljes körű kivitelezése.

KABALA RENDEZVÉNYTERASZ
vendéglátás, rendezvény, házhoz szállítás,
kitelepülés
Cím: 4531 Nyírpazony, Nyíregyházi út 1/a.
Telefonszám: 06-70/245-4555
E-mail cím: somlyaibela@netra.hu
Zöld övezetben, fedett teraszunkon vállaljuk esküvők, céges és magánrendezvények lebonyolítását.
Napi menü ingyenes házhoz szállítással.
Hidegtál és meleg étel kiszállítás.
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FEKETE ISTVÁNNÉ

NYÍR-ZEMPLÉN KFT.

divatáru kereskedés

Faipar, fafeldolgozás, bútorgyártás

Cím: Metropol Üzletház, Nyíregyháza
Telefonszám: 06-30/535-5907
E-mail cím: feketeauto@citromail.hu
Kurrens női divat, az érett nők divatja.
Elegáns alkalmi és mindennapi viselet.

HR GLOBÁL KFT.
munkaközvetítés
Cím: 4531 Nyírpazony, Árpád u. 87.
Telefonszám: 06-30/408-0778
E-mail cím: info@jobless.hu
Honlap: www.jobless.hu

Cím: 4531 Nyírpazony, Árpád u. 2/a.
Telefonszám: 06-30/466-4883, 06-70/426-1095
Telefonszám: 06-42/951-782
E-mail cím: gerhesm@t-online.hu

A Nyír-Zemplén Kft. 17 éve végez faipari tevékenységet.
Elsősorban lambéria-, hajópadló-, szegőléc- gyártását
végzi, valamint egyedi bútorok, ágyak gyártását vállaljuk
kitűnő minőségű szárított borovi fenyőből. Egész évben
kapható akác, bükk, tölgy és gyertyán tűzifa valamint
tölgy, brikett és szén.

LÁNG DIVATSTÚDIÓ KFT.

DREAM HOUSE INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA

divatáru kis- és nagykereskedelem,
női- , férfi-, gyermek-, alkalmi ruhák, cipők, táskák forgalmazása

ingatlanközvetítés

Cím: Metropol Üzletház, Nyíregyháza, Kossuth
tér 8.
Telefonszám: 06-42/230-044, 06-30/859-8889
E-mail cím: lang-mode@t-online.hu
istvanlang8@gmail.com
Női- férfi- alkalmi- esküvői ruhák, cipők, táskák;
üzleti kosztümök, öltönyök, ingek exkluzív minőségben, reális áron a LÁNG DIVATSTÚDIÓ
üzleteiből. Nyíregyháza, METROPOL ÜZLETHÁZ.
Rendelésre: Nyírpazony, Vasvári Pál út 86/a.

SZILÁGYI LÁSZLÓ
egyéni vállalkozó

közúti fuvarozás, áruszállítás
Cím: 4531 Nyírpazony, Vasvári Pál u. 21.
Telefonszám: 06-70/773-1061
E-mail cím: nimrod29@freemail.hu
Áruszállítást, költöztetést vállalok 3,5 tonnás
zárt,12 m3-es kisteherautóval.

Telefonszám: 06-70/216-8470 (Kulik Áron ügyvezető)
E-mail cím: info@ingatlandh.hu

Honlap: www.ingatlandh.hu
- ingatlan közvetítés,
- albérlet közvetítés
- értékbecslés
- adás-vétel esetén az ügylet létrehozásának
lebonyolítása
- ingatlan befektetési tanácsadás
Vevőink részére a közvetítés díjtalan!

DATA-ÉPKER PLUSZ KFT.
építészeti mérnöki szolgáltatás
Cím: 4531 Nyírpazony-Kabalás, Sóstói út 27.
Telefonszám: 06-30/307-7371
E-mail cím: janocsik.zsuzsa@gmail.com
Honlap: www.nyirsegterv.hu
Vállalunk építészeti tervezést, műszaki ellenőrzést, felelős műszaki vezetést, szakértői szakvélemény készítését,
energetikai tanúsítvány, ingatlanvagyon értékbecslés,
statikai tervek és településrendezési tervek készítését.
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GÁL OKTÁN KFT.
oktatás
Cím: 4531 Nyírpazony, Vasvári Pál u. 32.
Telefonszám: 06-42/786-650
E-mail cím: csokonai.kozepiskola@gmail.com
Honlap: www.csokonaigimi.hu

Érettségi akár 2 év alatt, tandíjmentesen.
Jelentkezz rögtön, a tanulással most csak nyerhetsz!

üzemanyag töltő állomás, kézi autómosó
Cím: 4531 Nyírpazony, 4-es főút és Vasvári Pál út
kereszteződése
Telefon/fax: 06-42/212-550,
Telefonszám: 06-70/601-6118, 06-70/360-2128
E-mail cím: galoktankft@gmail.com

A környék legolcsóbb benzinkútja,
10-15 forinttal olcsóbb árak.
Cégeknek, nagyfogyasztóknak kedvezmény.
Új technológiás kézi autómosó 0-24 óráig.

BALOGH LÁSZLÓ
egyéni vállalkozó

villanyszerelés
Cím: 4531 Nyírpazony, Petőfi u. 101.
Telefonszám: 06-30/958-9219
E-mail cím: kapcsolat@nyirvill.hu

A megjelentetni kívánt
hirdetéseiket várjuk a

Honlap: www.nyirvill.hu

nypktv@nyirpazony.hu
Ipari-, mezőgazdasági épületek, családi házak
villanyszerelése.
Fogyasztásmérő szekrények telepítése
E.ON regisztrált szerelőként.

VEGYES IPARCIKK ÉS RUHÁZATI BOLT
vegyes iparcikk és ruházat forgalmazása,
sírcsokor, koszorú készítés
Cím: 4531 Nyírpazony, Jázmin u. 23.
Telefonszám: 06-30/206-6070
Széles választékkal megtalálható nálunk gyermekruházat, pelenka, női, férfi divatáru, fehérnemű,
cipő, lakástextil, parfümök, selyemvirágok.
Továbbá vállaljuk sírcsokrok és koszorúk készítését.

e-mail címre.

FEKETE ISTVÁN
autószerelés, autószervíz
Cím: 4531 Nyírpazony, Árpád u. 87.
Telefonszám: 06-30/903-6663
E-mail cím: feketeauto@citromail.hu
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Bemutatkozik a Csalogány Nyugdíjas Klub

A

Csalogány Nyugdíjas Klub Szervezethez.
1996-ban alakult, azóta Nők
folyamatosan működik, jelenleg 25 fővel. Minden hónap első keddjén találkozunk. Vendégeket is
hívunk egy-egy ismeretterjesztő előadás
megtartására.

A klubban hagyomány
a nőnap, névnap megünneplése, a jó hangulatú karácsonyra való készülődés. A klub
nagyobb közösséghez is tartozik: A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Nyugdíjas Szövetséghez, valamint a Nyíregyháza és Térsége

A

Nyírpazonyi Több éve képviseltetjük magunkat a Kistérségi Regionális találkozón Tiszabercelen, és számos más színvonalas
rendezvényen.

Minden évben kirándulásokat szervezünk ill. elmegyünk hazánk szép
tájait, várait, kastélyait, városait megnézni, megismerni. Szeretnénk még sok ilyen szép tájat
Klubjával is jó kapcsolatot tar- megnézni és egymással találtunk, az általuk rendezett prog- kozni, beszélgetni.
ramokon több tagunk is részt
Haluza Lászlóné
vesz.
klubelnök

Talentum Európai Fejlődésért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány
Talentum

Alacsonyküszöbű
Ellátás
–
szenvedélybetegek részére.
Az ellátás kiemelt
hangsúlyt fektet a
prevencióra, ártalomcsökkentésre, megkereső munkára, tájékoztatásra. Bárki számára igénybe vehető. Tevékenységeit Nyírpazony település mellett kiemelten Nyíregyházán végzik.

Tevékenysége: tanácsadás, információnyújtás,
segítő beszélgetés,
telefonos információs vonal működtetése:
06-70-3137227, kríziskezelés,
party szerviz szolgáltatás, ingyenes pszichológiai
tanácsadás, megkereső és

ártalomcsökkentő tevékenységek, addiktológiai megkereső
tevékenység, prevenciós- és szabadidős programok biztosítása.
Az ellátás igénybevétele: anonim, önkéntes, ingyenes, nincs
korhatárhoz kötve, nem szükséges az absztinencia. Ellátás vezetője: Kőpájer István alacsonyküszöbű
koordinátor.
E-mail:
talentumnyhaza@gmail.com
tel.: 06-70-313-7227

Talentum Közösségi Ellátás:
szenvedélybeteg közösségi ellátás.
Célja a szenvedélybetegség
okozta mentális, társkapcsolati,
közösségi, szociális nehézségek
kezelése, az érintettek életminőségének javítása, az egészség
megtartása, az egészségi állapot
romlásának megakadályozása, a
szermentes életvitel elérése, és
a társadalomba való visszaintegrálás.
Tevékenysége: pszicho
educatio, lakókörnyezetben történő segítségnyújtás, családgondozás,
segítő beszélgetés, tanácsadás,
információnyújtás,
ügyintézés,
készségfejlesztő, manuális foglalkozások, stressz
kezelés, konfliktuskezelés.
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A

Simeon Szociális Szolgáltató Központ 2002. év végén kezdte meg
működését. Bentlakásos idősotthonunk az ország egész területéről fogadja az ellátást igénybevevőket. Az
intézmény feladata, hogy teljeskörű
gondozást nyújtson bentlakásos formában olyan időskorú személyeknek,
akik önmaguk ellátására nem, vagy csak részben képesek. Az otthon szép, rendezett lakókörnyezetben, Nyírpazony község központjában található. A lakóépületek nagyon szép parkkal és udvarral rendelkeznek, melyben virágokkal és pihenőpadokkal tettük hangulatossá az itt lakók mindennapjait. Az intézménynek helyet adó épület teljesen új, gyönyörű, világos szobákkal, széles folyosókkal, tágas nappali helyiségekkel és ebédlővel rendelkezik. Az intézmény teljesen akadálymentesített. Az épület rendelkezik lifttel, a fürdőszobákban pedig kapaszkodók vannak elhelyezve. Az
elhelyezés 1 és 2 ágyas lakószobákban történik. Minden szobához külön fürdőszoba tartozik. Az
intézményben 10 férőhellyel működik egy „demens” részleg, melynek kialakítása, felszereltsége
lehetővé teszi a súlyos betegségben szenvedő idős emberek számára a magas színvonalú ápolást, gondozást. Szeretetotthonunk a nap 24 órájában biztosítja az állandó gondozói felügyeletet,
a napi háromszori étkezést, szükség esetén pedig a diétás étkeztetést. Az intézmény orvosa és
mozgásterapeutája heti 4 órában dolgozik.
A szabad vallásgyakorlás egyéni és csoportos formában egyaránt lehetséges. Naponta vannak
reggeli áhítatok, egy héten két alkalommal bibliaórákon is részt lehet venni. Az ellátás magas
színvonalú, az idős emberek szükségleteinek figyelembevételével valósul meg a gondozásuk.
Simeon Szociális Szolgáltató Központ
4531 Nyírpazony, Árpád út 79.
simeon.otthon@gmail.hu
+36 (42) 530 - 041, +36 (30) 753-2272
101 mellék: intézményvezető
103 mellék: élelmezésvezető
104 mellék: alapszolgáltatások
105 mellék: orvosi szoba
106 mellék: fax

16. oldal

Nyírpazonyi Hírmondó

A Nyírpazony Településüzemeltetési
Kft-t 2012-ben alapította a Nyírpazonyi Önkormányzat. A 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Kft.
megalakításának célja az volt, hogy
kihasználjuk azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek csak gazdasági
társaságok részére vannak kiírva. Ennek keretében 2012-ben közel 9 millió forintot nyert a Kft. gépek és eszközök vásárlására.
A Kft. gépei részére kialakításra került
egy telephely az önkormányzat konyhája mellett lévő területen, ahol fedett
géptároló szín és raktár építésével az
új eszközök állagmegóvása biztosítva
van. A Kft. 7 fő állandó létszám mellett közmunka programban további
munkaerőket foglalkoztat.
A Kft. takarítója és karbantartói biztosítják iskolánk, óvodánk tisztántartását
és azoknak a szakmunkáknak az elvégzését, amelyek intézményeink folyamatos és zavartalan működéséhez
szükségesek.
A közmunka programban foglalkoztatottak rendszeresen köztisztasági munkát végeznek. Ebbe a tevékenységi
körbe tartozik a fák, sövények metszése, rendszeres nyírása, virágosítás, fűnyírás, locsolás, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő földterület
megművelése is. Az itt megtermesztett
zöldségek - paprika, paradicsom, uborka, burgonya, hagyma - az Aranyalma
Óvoda konyháján kerülnek feldolgozásra és felhasználásra.
Asztalos László
ügyvezető

2014. július

2014. július
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Nyírpazonyi Nők Klubja
Nők Klubja kivételes egyesüA let,Nyírpazonyi
amely megalakulása óta (2003) folya-

matosan megújul. Mindig újabb és újabb kihívásokat keresnek, de nem fáradnak. Anyák,
feleségek, asszonyok, olyan nagymamák, akiken egyáltalán nem látszik meg a kor: néha a
fiatalokat is megszégyenítve táncolnak, szervezkednek, Facebookolnak, számítógépet kezelnek, egyszóval fiatalosan, tevékenyen élik
mindennapjaikat, holott egyáltalán nem lehet
könnyű háztartást vezetni, gyermeket, unokát
istápolni, néhol egy-egy férjet regulázni.

Kezdetben „Egészségügyi, felvilágosító” előadásokat szerveztek különböző egészségmegőrző, jótékony hatású készítmények megismerésére, majd az egészségügyi szűrések fontosságára hívták fel a tagság és a lakosság figyelmét. Humanitárius megfontolásból ruhagyűjtési akciókat indítottak és fennállásuk óta nem
megvetendő módon 10 tonna ruhát tudtak átadni a Vöröskereszt javára. Régi tárgyakból,
eszközökből, kézimunkákból kiállításokat rendeztek ezzel is bemutatva a település múltját.
Felsorolni is nehéz lenne, mi mindent csináltak
még, számtalan helyen megtapasztalhattuk
jelenlétüket, tenni akarásukat. A kis közösség
egyik fő összetartó ereje jön – megy, fáradságot nem ismerve intézkedik: Ungvári Sándorné
a klub elnöke. Talán sok mindennel lehetne
jellemezni, de azt az lelkes ügybuzgóságot, kitartást és ragaszkodást a közösségéhez, nem
lehet egy szóban leírni. Természetesen a nők
klubjának tagjai egytől egyig egyéniségek, illene is név szerint felsorolni, de mégsem teszem, mert ha véletlenül kihagyok valakit, jaj,
nekem!

A Nők Klubjáról még mindenképpen el kell
mondani— túl azon, hogy a községben élő lányok, asszonyok számára tartalmas kirándulásokat szerveznek—, hogy megalakították a
„Mini tánc, ének és színjátszó csoportot”. Kezdetben talán bátortalanul, de annál nagyobb
lékesedéssel és — amint az élő példa mutatja
— egyre nagyobb sikerrel lépnek fel Nyírpazony és a környező települések rendezvényein.
Mára elmondhatjuk, hogy nem is igazi ünnepség az, ahol ők nem képviseltetik magukat.
Olyannyira számottevőek lettek, hogy a Nyírpazony és Aknasugatag testvér-települési találkozón is felléptek műsorszámaikkal. Sok min-

dent lehetne még írni a Nyírpazonyi Nők Klubjáról, a klub tagjairól, tevékenységükről, de inkább bemutatunk pár fényképet az életükből
kedvcsinálónak. Kedvcsinálónak ahhoz, hogy
csatlakozzanak a csoporthoz, érezzék jól magukat közöttük, vegyenek részt tevékenyen a
rendezvényeiken. Garantáltan jól fogják érezni magukat. Köszönet a férjeknek is, akik nagy
odaadással támogatják az egyesületet.
(HZ)
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AKTUALÍTASOK
Takarékszövetkezet
Megkezdődtek a felújítási munkálatok a Takarékszövetkezetnél. Elbontásra került a kerítés, megújul a park, valamint térkő burkolatú parkoló lesz
kialakítva.

Buszváró-öböl kialakítása
Az Ady Endre utcán a buszmegálló öböl kialakítása elkezdődött, annak érdekében, hogy a
buszközlekedés a forgalmat ne akadályozza.

Sportpálya felújítás
A Sporttelephely felújítási program a vége felé közeledik. Jelenleg a védőkerítések építése, közművek kialakítása van folyamatban. A füvesítés augusztusban megtörténik, jövő tavasszal lehet igénybe venni a pályát.

Termelői piac
A sportpálya előtti területen egy helyi
termelői piac kialakítására kerül sor ahol
nyírpazonyiak árulhatnak zöldséget, gyümölcsöt, mézet, tojást és virágokat. Az
illetékes hatóságokkal egyeztetést kezdtünk az árusítás feltételeire vonatkozóan.
Az árusító standok már elkészültek.

Óvoda előtti parkoló kialakítása
Az óvoda előtt szeretnénk ugyanolyan parkolót kialakítani és csapadékvíz elvezető rendszert kiépíteni, mint az iskolánál. Jelenleg gondot okoz esőzéskor a sárban történő kiszállás.
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Mezőőri Szolgálat
Nyírpazony Község Önkormányzata a lakossági
igényeket figyelembe véve elindította a mezőőri
szolgálatot. A mezőőr egyrészről a termőföldek
őrzését, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelmét fogja ellátni, másrészről településünk
belterületén is be lesz osztva szolgálatba éjszaka
és nappal egyaránt. Amennyiben rendellenességet fog tapasztalni, jelezni fogja az illetékes hatóságok felé. Ez persze nem azt jelenti, hogy
mindenhol egyszerre ott tud lenni, és minden
rongálást meg fog tud akadályozni, de reménye- A mezőőri szolgálatot Tóth László látja el. Teleink szerint jelenlétével nagyobb biztonságot te- fonszáma: +36 (70) 601-8753. Kérdés, észrevéremt, és az esetleges károkozások hamarabb a tel esetén kérjük forduljanak hozzá bizalommal.
rendőrség tudomására jutnak.

Nyírpazony Polgárőrség
2010 decemberétől működik az újjászervezett Nyírpazonyi Polgárőrség.
Jelenleg több, mint ötven fő tagja
van az egyesületnek. Az éjszakai járőrszolgálatot az egyesület tagjai
vagy saját gépkocsijukkal, vagy az
önkormányzat tulajdonában lévő
Suzuki személykocsival teljesítik. Folyamatos kapcsolatot tartanak a civil
szervezetekkel, körzeti megbízottal.
Az egyesület tagjai teljesen önkéntes alapon a szabadidejükben végzik
tevékenységüket, munkájukkal fontos szerepet töltenek be a közrend,
közbiztonság fenntartásában községünkben. A polgárőrség szívesen
fogad új belépőket is annak érdekében, hogy a szolgálatok számát növelni tudja. Jelentkezni az egyesület
elnökénél, vagy a polgármesteri hivatalban lehet.
Gál János
Nyírpazony Polgárőrség elnöke

Nyírpazony-Kabalás Polgárőr Egyesület

A Nyírpazony-Kabalás Polgárőr Egyesület minden évben júliusban tartja évértékelő közgyűlését, ahol értékelik az előző esztendő tevékenységét és megbeszélik a
legfontosabb bűnmegelőzési feladatokat.
(Évszakonként változik a bűnözési trend: télen a falopás és a vadak hurkolása, míg nyáron a hétvégi házak
feltörése a jellemző.) Az egyesület az elmúlt egy évben
960 óra szolgálatot végzett, mindezt a napi 24 órás figyelés és jelzés tevékenységen felül, feladatot vállalt a
községi rendezvények biztosításában is. A rendőrséggel
együttműködve közös akciókat tartott, melynek preventív hozadéka van a közrend és a közbiztonság terén.
A Kabaláson élő lakosok, településünk önkormányzata
és a rendőrség képviselői egyaránt elismerik az egyesület 12 évi munkáját. A Polgárőr Szövetség képviseletében kiemelkedő munkáért oklevelet és ajándékot vehetett át Pintér István és Macsuga Pál polgárőr.
Mrenkó László
Nyírpazony-Kabalás
Polgárőr Egyesület Elnöke
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Fontosabb elérhetőségek
Nyírpazony Község Önkormányzata
4531 Nyírpazony, Arany János u. 14.
Tel.: +36 (42) 530-030
Tel.: +36 (42) 530-031
Tel.: +36 (30) 826-6731
Fax.: +36 (42) 230-583
nyirpazony@nyirpazony.hu
Aranyalma Óvoda
4531 Nyírpazony, Széchenyi u. 15.
Tel.: +36 (42) 230-066
ovoda@nyirpazony.hu
Színi Károly Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
4531 Nyírpazony, Vasvári P. u. 32.
Tel.: +36 (42) 230-004
Fax: +36 (42) 230-407
sziniisk@nyirpazony.hu
Orvosi rendelő
4531 Nyírpazony, Széchenyi u. 17.
Tel.: +36 (42) 230-009
Gyermekorvosi rendelő
4531 Nyírpazony, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36 (42) 230-472
Védőnő
4531 Nyírpazony, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36 (30) 635-5853
Állatorvos
4531 Nyírpazony, Széchenyi út 11.
Tel.: +36 (30) 639-0222
Rakamaz Takarék
4531 Nyírpazony, Vasvári Pál utca 27.
Tel.: : +36 (42) 230-328
kozpont@rakamaz.tksz.hu
Magyar Posta
4531 Nyírpazony, Széchenyi utca 4.
Tel.: +36 (42) 230-005
Görög Katolikus Egyház
4531 Nyírpazony, Vasvári P. u. 29.
Tel.: +36 (42) 230 179
Református Egyház
4531 Nyírpazony, Arany J. u. 48.
Tel.: +36 (42) 230-071
sdg@t-online.hu
Hetednapi Adventista Egyház
4531 Nyírpazony, Béke u. 4.
Simeon Szociális Szolgáltató Központ
4531 Nyírpazony Árpád út 79.
Tel.: +36 (42) 530 – 041
Tel.: +36 (30) 753-2272
simeon.otthon@gmail.hu
Nyírpazonyi Nők Klubja
4531 Nyírpazony, Széchenyi út 17.
Tel.: +36 (20) 21-4893
nyirpazonyinok@nyirpazony.hu
Tálentum Alapítvány
4531 Nyírpazony, Széchenyi út 17.
Tel.: +36 (70) 313-7227
talentumnyhaza@gmail.com
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Rendezvénynaptár
Július
Augusztus
Október
November
December
Folyamatosan
Honlap:
Twitter:
Youtube:
Facebook:

Mesterségek ünnepe
Falunap, Festmény kiállítás
Községi nyugdíjas találkozó
Advent és Mikulás vásár
Adventi Karácsonyi készülődés
Civil szervezetek által megtartott előadások, Nők Klubja
Családi programok, falurendezvények
http://nyirpazony.hu/
https://twitter.com/NyKtv
http://www.youtube.com/user/nyirpazony
https://hu-hu.facebook.com/szeretleknyirpazony

Nyírpazony Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a 2014. július 26-án tartandó „Mesterségek ünnepe” című rendezvényére.
Helye: Batári park
Programok:
1100 Megnyitó
1115 T-Dance tánccsoport
1200 Nyíregyházi Honvéd Népdalkör
1215 Desperado
1400 Sztár vendég: Csepregi Éva
1440 Nyírpazonyi Nők Klubjának műsora
1500 Bokortanyák Lakosságáért Egyesület Mandabokori klubja
1530 Nyírpazonyi Zumba
1600 Karaoke verseny, gyermek szépségverseny
1630 Eredményhirdetés
1700 Sényői DanceSing
1900 Disco
Népi mesterségek bemutatója és kiállítása.
A gyerekek részére egész nap változatos programokat biztosítunk: ingyenes ugráló vár, arcfestés, kézműves
foglalkozás
A változtatás jogát fenntartjuk.

