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Tisztelt Nyírpazonyi Lakosok! 

 
A Nyírpazonyi Képviselőtestület szeretettel és 
tisztelettel köszönti a kedves olvasókat! 
  
 Közeledve a jelenlegi önkormányzati cik-
lus végéhez szeretnénk Önöket tájékoztatni arról 
a munkáról, amelyet a képviselőtestület tagjaival 
közösen végeztünk el az elmúlt időszakban. 
  

  Néhol többet sikerült tenni, néhol 
kevesebbet, de mindig a község és az itt élő em-
berek elképzeléseivel összhangban, azt szem 
előtt tartva, ésszerű kompromisszumokkal, a te-
lepülés folyamatosan fejlődött, gyarapodott.  
 
 Köszönjük türelmüket, megértésüket, se-
gítségüket, hogy megosztották velünk gondjai-
kat, problémáikat, így bízunk benne, hogy a meg-
felelő lépéseket, intézkedéseket tudtuk megtenni.  

 A rövid- és hosszú távú terveinkkel az 
adottságaink és lehetőségeink számos alkalom-
mal összhangban voltak, néhány esetben pedig 
módosították azokat.  
 
Igyekszünk összefoglalni  azokat a tényeket és 
eredményeket, amelyeket az elmúlt négy évben 
megvalósítottunk. 
 

Építés i  és  beruházási  munkák  
 

- Szikkasztó árkok kialakítása (Kabalási út, József 
Attila út, Kossuth út, Kossuth köz, Dózsa Gy. út); 
- Folyókák, víznyelők kiépítése (Jókai utca, Petőfi 
utca, Széchenyi u., Vasvári P. u.); 
- Vízelvezető árkok felújítása, burkolása (Árpád 
u., Jázmin u.); 
-  Szilárd útburkolat kialakítása (Diófa u., Dózsa 
Gy. u., Kabalási köz); 
- Külterületi utak felújítása, pl. Libabokori út; 
- Közvilágítás kiépítése (Bárczi dűlő, Diófa u.); 
- Urnafal, urnasírhely építése a temetőben; 
- Temetői híd kiszélesítése, felújítása; 
 - 1956-os emlékpark kialakítása; 
- Buszváró öböl kialakítása (Ady E. u.); 
- Védőkorlát kiépítése a kerékpárút mentén; 
- T 25-ös pótkocsis traktor vásárlása; 
- Fedett géptároló szín, raktár kialakítása az óvo-
da konyhája mellett, az önkormányzati tulajdonú 
gépek, eszközök részére; 
- Óvoda, iskola előtti térburkolás, parkoló kialakí-
tása; 
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Pályázatok  
 

- Óvodabővítés -újítás, tornaszoba kialakítása; 
- Udvari és csoportszobai óvodai játékok beszer-
zése; 
- Napkollektor kiépítése az óvoda konyháján az 
energiaköltségek csökkentése érdekében;  
- Hivatali kazánház felújítása, biokazán kiépítése 
a fűtésköltségek csökkentése érdekében;  
- Hivatal  előtti park, parkoló kialakítása; 
- Önkormányzati mikrobusz beszerzése; 
- A 4-es számú gyorsforgalmi úton járdasziget, 
gyalogosátkelő kialakítása közvilágítással;  
- Temetői sétány építése; 
- Kabalási játszótér építése; 
- A Településüzemeltetési Kft. részére eszközök 
beszerzése (traktor, pótkocsi, talajművelő eszkö-
zök, szerszámok); 
- Önkormányzati földek műveléséhez vetőmag, 
növényvédőszer, állatok beszerzése az elnyert 
összeg erejéig; 
- Tűzifa vásárlása és kiosztása a rászorulók részé-
re az elnyert pályázati összeg erejéig; 
- Egészségre nevelő programok gyermekeink szá-
mára az óvodában; 
- Nyári gyermekétkeztetési forrásból több, mint 
20 fő részére, egész nyáron térítésmentes ebé-
det biztosítunk. 
 

Intézmények  

 
- Általános iskolánkban a magyar-angol két taní-
tási nyelvű oktatás bevezetése 2011 szeptembe-
rétől. Ennek is köszönhetően jelentősen meg-
emelkedett első osztályba beiratkozó diákok szá-
ma. 
- Esti gimnáziumi oktatás helyben történő elindí-
tása 2011-től az általános iskolánkban (tavaly és 
ebben az évben összesen 69 fő érettségizett). 
- Anyanyelvi angoltanárok biztosítása az USA-ból; 
- Szülői kérésre alsós diákjainknak kéthetes nyári 
tábor szervezése pedagógusok közreműködésé-
vel; 

- Több új iskolai szakkör bevezetése (pl.:német, 
kézilabda); 
- Oktatást segítő eszközök beszerzése (interaktív 
táblák); 
- Tantermek ütemezett felújítása (pl.:padlócsere, 
tantermi vizesblokk); 
- Községi könyvtári állomány fejlesztése; 
- Sószoba kialakítása az óvodában a nyírpazonyi 
lakosok részére (folyamatban). 
 

Foglalkoztatás, közmunkaprogram  

 
- A közmunka programban nyújtott pályázati le-
hetőségek kihasználása. 2010 óta utak, járdák 
karbantartását, parkok, közterek gondozását, 
folyókák, árkok felújítását végzik. Intézményeink 
működését segítik. 
- Szociális földprogramban 2012–től 8 főnek biz-
tosítottunk munkalehetőséget  8 hónapon ke-
resztül. 2014–ben 21 fő részére 8 hónapig bizto-
sítunk lehetőséget a programban részt venni. 
Óvodai, iskolai étkeztetéshez zöldségeket ter-
meltünk önkormányzati földeken. (Paprika, para-
dicsom, hagyma, uborka, burgonya, stb.). 
- Nyári diákmunka keretében 100 % állami támo-
gatás mellett 47 fő számára tudtunk munkalehe-
tőséget biztosítani. 
- Tanyagondnoki továbbképzésen 1 fő vett részt. 
- Szervezett képzés biztosítása a közmunka prog-
ram keretében 27 fő részére, fél éven keresztül. 
 

Kommunikáció  
 

- Településünk honlapjának megújítása; 
- Kábeltévé tájékoztató csatornaként történő 
üzemeltetése, Kabalásra történő bevezetése; 
- „Szeretlek Nyírpazony” facebook oldal létreho-
zása; 
- Rendszeres falugyűlések év végén; 
- Községünk életéről beszámoló újság 
„Nyírpazonyi Hírnök” kiadása. 
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Társadalmi  éle t  

 
- Civil szervezeteink – Nők Klubja, Nyírpazony-
Kabalási Polgárőr Egyesület, Nyírpazonyi Polgár-
őrség, Sportegyesület, Nyugdíjasklub —
támogatása; 
- Egyházainkkal való szoros kapcsolattartás ; 
- Helyi amatőr művészek kiállítása, bemutatása; 
- Augusztus 20. Új kenyér fesztivál szponzorok 
támogatásával; 
- Mesterségek Ünnepe pályázati támogatással; 
- Nyírpazonyi lakosok pálinkájának versenye ha-
gyományteremtő jelleggel; 
- „Nyírpazonyért” kitüntetés megalapítása, oda-
ítélése; 
- Szépkorúak köszöntése; 
- Testvértelepülési kapcsolat kialakítása 
(Aknasugatag, Románia);  
- Jázmin utcai játszótér felújítása társadalmi 
munkában. 
 

Egyebek  

 
- Mezőőri szolgálat bevezetése; 
- Szelektív hulladék - és ruhagyűjtő konténerek 
kihelyezése településünk több pontján; 
- Bankautomata elhelyezése; 
- Parkosítás. 
 

Az önkormányzat pénzügyi helyzete kiegyensú-
lyozott volt az elmúlt négy évben. Hitel felvételé-
re nem került sor. A pályázatokhoz szükséges 
önerőt gond nélkül előteremtettük, sőt volt 
olyan beruházásunk, ahol a saját forrásra is pá-
lyázatot nyújtottunk be. Így elmondhatjuk, hogy 
minden befektetett egymillió forintot megsok-
szoroztunk. Intézményeink működtetése zavar-
talan, fejlesztésük folyamatos. 
 
Örömteli azt látnunk, hogy munkánknak kézzel-
fogható eredménye lett és észrevesszük a tele-
pülésünk gyarapodást magunk körül. Bízunk ben-
ne, hogy itt élő lakosok is hasonlóan vélekednek. 

 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden-

kinek, aki négy éves munkánkat támogatta, segí-

tette ötletekkel, javaslatokkal, cselekedetekkel, 

vagy akár egy jó szóval is. 

 

"A múlt az egyetlen emberi valóság. Csak a 
múlttal alkothatjuk meg a jövendőt." 

( Anatole France ) 
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A Nyírpazonyi Zumba csoport 

2014 márciusában alakult. 

Nyírturára jártunk át, több mint 

2 évig zumbázni. Mivel ott 1-2 

hónapig  szünetelt a Nyírturai 

Zumba csoport tevékenysége, itt 

a pazonyi hölgyek kérésére pol-

gármesterünk közbenjárásával, 

segítségével,  a Nyírpazonyi Ál-

talános Iskola tornatermében 

kaptunk helyet. Ezúton is kö-

szönjük! 

Ezek a hölgyek már belekóstol-

tak ebbe a mozgásformába, és 

bizony hiányzott nekik. Így kez-

dődött el a kis csoportunk műkö-

dése. Azóta  rendszeresen igény-

be vesszük iskolánk tornatermét. 

Létszámunk változó, 

10-20 tagú, vegyes korosztályú 

hölgy személyében. 

Nemrég már megmutattuk ma-

gunkat itt Nyírpazonyban, a 

Mesterségek Ünnepén kis csapa-

tunkkal, és meghívtuk a Nyír-

turai Zumba csoport tagjait  is.  

 

Egy kis ismertető a zumbához: 

 

A zumba szó jelentése 

annyi, mint gyorsan mo-

zogni. Az 1990-es évek 

közepétől terjedt el Dél 

Amerikából, Kolumbiá-

ból származik. Megalko-

tója Beto Perez. A zumba 

kortól, nemtől  és edzettségi 

szinttől függetlenül mindenkinek 

szól. A program alaplépéseinek 

képlete teszi könnyűvé mindenki 

számára. 

 

Mit is takar ez a mozgásforma? 

A zumba egy könnyen elsajátít-

ható latin ritmusokra épülő 

fitness program, ahol a test és 

lélek egyaránt felfrissül. 

Aerobik és különböző tánclépé-

Július első hetének délutánjain 

találkozást hirdettünk a Kabalá-

son szépen elkészített játszótér-

re, hogy gyerekek és felnőttek 

kihasználjuk a tér kínálta lehető-

séget, a remek időt, és elfogad-

juk a Református Gyülekezet 

által előkészített programsoroza-

tot. 

Egy beteg ember csodálatos 

gyógyulásának története vonzot-

ta minden nap a résztvevőket, 

hogy megérthessük a Szentírás-

ból Istenünk üzenetét: csodák 

igenis vannak! Megtanultuk a 

receptet is: Isten sza-

va+engedelmes szív=csoda! 

Minden délután sokat játszot-

tunk, énekeltünk, vetélkedtünk, 

és a szép hetet egy közös szom-

bati együttléttel zártuk a Kabala 

Rendezvényteraszon, ahol fino-

mat ebédeltünk, sokat beszélget-

tünk, és terveket szőttünk a jö-

vővel kapcsolatosan. A lehetősé-

gért köszönet illesse Somlyai 

Béla tulajdonost, a játszótérért 

községünk önkormányzatát, a 

részvételért pedig minden részt-

vevőt! Istennek adunk hálát a 

bennünket az eső elől befogadó 

Kohulák családért! 

Remek élmény volt – és nagyon 

készülünk, hogy lehessen folyta-

tása! Nem csak kabalásiaknak :-) 

A folytatás egyik nagy lehetősé-

ge a Gyülekezetünkben minden 

vasárnap megtartásra kerülő 

gyermek-istentiszteleti foglalko-

zás, melyet a délelőtti alkalom-

mal egyidőben, 11:00 órától tar-

tunk. Mindenkit szeretettel vá-

runk! 

A Református Gyülekezet nevé-

ben 

Nagy József 

tiszteletes 

Kabalási gyerekhét -

református módra 

http://nyirpazony.hu/nyirpazony/nyirpazonyi-hirnok/
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Ónodi István  és  Dr. Szováti  Éva 

Ildikó 2014. augusztus 3-án 1400 

órakor kötött házasságot a 

Hetednapi Adventista Egyház 

szertartása szerint a Nyírpazonyi Imaházban.  A nem 

mindennapi eseményt a Szabolcsi Adventista Vegyeskar 

színesítette. Különlegessége volt 

a szertartásnak, hogy 

háromszínű szalagot font  össze 

a fiatal pár: az arany jelképezte 

Istent, a kék a Férfit, a fehér a 

Nőt. Ezúton kívánunk nekik 

nagyon sok boldogságot, 

örömökkel teli  közös életet. 

 

 

Sok-sok év után ismét visszaköltözött a gólya Kabalásba. Ez adta az ötle-
tet, hogy a „vele kapcsolatos” eseményekről is beszámoljunk. Nyírpazony 
37 fővel gyarapodott egy év alatt, ebből a 2014-ben születettek száma 18 
fő. Örvendetes tény, hogy nő közösségünk lélekszáma, ezért „Gólya hoz-
ta” címmel szívesen bemutatnánk a kisbabákat.  Kérjük azokat a szülőket, 
akiknek egy éven aluli gyermekük van, és  szeretnék , hogy a Nyírpazonyi 
Hírnök bemutassa szemük fényét, a fényképeket névvel és szültetési idő-
vel  megjelölve küldjék a hirnok@nyirpazony.hu e-mail címre.  

sekből tevődnek össze a mozdu-

latok. 

   Egy óra alatt körülbelül 600 

kalória égethető el. Növeli az 

állóképességet, alakot formál, 

fejleszti az izmokat, mindemel-

lett energiával tölt fel és segít 

elűzni a napi stresszt. 

 

- Javítja a testtartást, erősíti a 

törzsizmokat, mind keringési, 

mind  izom-izületi rendszerün-

ket megdolgoztatja. 

   Mivel a zumba is egy oxigén 

jelenlétében végzett edzésmun-

kát jelent, kedvezően hat a 

légzőrendszerre, anyagcserére, 

csontrendszerre, idegrendszerre. 

Legfontosabb pszichikai hatása 

pedig a nagy adag pozitív élet-

energia. 

  

Minden héten hétfőn és pénte-

ken 19.00 órától tartjuk a foglal-

kozásokat. Szeptember 1-től pe-

dig minden kedden este 19.00 

órától várjuk a mozogni vágyó-

kat az iskola tornatermében. Jó 

idő esetén kint vagyunk a sza-

badban, az iskola kosárpályá-

ján.  

 

Szeretettel várunk minden mo-

zogni, felfrissülni vágyót!  

A részvétel ingyenes. A zumbát 

tartja:  Nagyné Hegedüs Erika és 

Váraczki  Gitta. 

Elérhetőség: 06-30 354-6809  

                        06-20   233-4299  

 

Nagyné Hegedüs Erika 
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A „Nyári diákmunka elősegíté-

se” című országos program ke-

retében az önkormányzatok leg-

feljebb két hónap időtartamra 

bérköltség-támogatást igényel-

hettek a 16 és 25 év közötti, a 

nappali tagozaton tanulói-, hall-

gatói jogviszonnyal rendelkező 

diákok foglalkoztatásához. 
  

Nyírpazonyban 47 diák dolgo-

zott vagy éppen dolgozik napi 

hat órában, egy vagy két hóna-

pos időtartamban, ehhez előze-

tesen regisztrálniuk kellett  ma-

gukat a Munkaügyi Központ-

ban.  
  

A diákok a Polgármesteri Hiva-

talban, illetve a község közigaz-

gatási területén végeznek admi-

nisztratív, illetve kisegítő mun-

kákat a garantált minimálbér 

összegéért. A program már di-

ákkorban elő kívánja segíteni a 

fiatalok munkához jutását és 

ezzel a korai munkatapasztalat 

mellett a jövedelemszerzés le-

hetőségét is.  
  

Dalanics Renáta: Nagyon örül-

tem a lehetőségnek, hiszen sze-

retnék nyelvvizsgázni, és a 

munkámért kapott pénzt erre 

szeretném szánni.  
  

Jáger János: Azért tetszett az 

önkormányzatnál eltöltött egy 

hónap, mert betekintést nyer-

hettem a helyi önkormányzat 

munkájába. 
  

Hajzer Bernadett: Azért örülök 

ennek a lehetőségnek, mert pá-

lyakezdőként kiváló lehetőség 

számomra, hogy gyakorlatot 

szerezzek. 
  

Szakács Enikő: Szeretem, hogy 

reggelente nem kell sokat utaz-

ni a munkahelyre, kellemes 

környezetbe, aranyos munkatár-

sakkal gyorsan eltelik egy nap. 

Nem utolsósorban jól jön a fi-

zetés a továbbtanuláshoz is. 
  

Szűcs Elizabeth: Nagyon jó ta-

pasztalatszerzés és jövedelem-

kiegészítés, illetve jól éreztem 

magam a társaságban.  
  

Sánta Eszter: Nagyon örülök 

annak, hogy a közelben talál-

tam lehetőséget, nem kell mesz-

szire menni, ugyanakkor a csa-

lád is örül annak, hogy a szóra-

kozásra magam teremtem elő a 

szükséges pénzösszeget.  
  

Tóth Ágnes: Szuper nyári pénz-

keresési lehetőség. Részt vehe-

tek az augusztus 20-ai rendez-

vény megszervezésében, ami 

azért is jó, mert gyakorlatot biz-

tosít a főiskolai tanulmányaim-

hoz. Úgy tervezem, hogy a fize-

tésemből segítek szüleimnek, 

hozzájárulok a tandíjam kifize-

téséhez.  
A fiatalok az augusztus 20-ai 
ünnepség  előkészítéséből is 
kivették a részüket. 

Nyári diákmunka: 47 fiatal keresi meg az „iskolára valót” 

Tanicsár György nyírpazonyi 
amatőr festőművész kiállítását 
nyitotta meg 2014. július 25-én 
Dubay László polgármester.  

A Nyírpazony melletti Kabaláson 
élő Tanicsár György több, mint 
három évtizede jegyezte el ma-
gát a képzőművészettel.  

Kezdetben agyagmunkákat, 
majd fafaragást, később festmé-
nyeket készített.  

Nem iskolában tanulta a művé-
szet csínját-bínját, neves művé-
szek könyveit tanulmányozta, és 
önszorgalomból képezte magát.  

Kiállítás 
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Ny írpazony történetét 

többszáz éves viszonylat-

ban sokan megpróbálták leírni, 

és úgy tudom, az Önkormányzat 

tervezi a levéltári anyagok alap-

ján a fejlődést kronologikus idő-

rendbe gyűjteni. Mint kabalási 

lakos innen vettem az ihletet, 

hogy ha nem is levéltári doku-

mentumok alapján és nem is 

több száz év távlatából, hanem 

csak 50-70 évet figyelembe vé-

ve, a helyi lakosok elmondása 

alapján összegyűjtsem e szép 

település történetét, jellemzőit.  

 

Magát a helységnevet összefüg-

gésbe hozzák az 1848-as harcok 

idején elásott hadi összeg törté-

netével, miszerint a „nagy he-

gyen” évekig a katonaság és a 

lakosság „ás”-ta, kutatta a kin-

cset a mostani kabalási domb 

helyszínén. Hogy aztán így lett-

e Kabal-ás biztosan nem tudha-

tom, de jómagam a mai napig 

más történetet nem hallottam. 

 

Az 50-60-as években csak pár 

ház állt a településen, azonban 

megtalálható volt az állatállo-

mány: sertés, ló, szarvasmarha 

és aprójószág.  

Akinek volt munkahelye az 

Nyíregyházára járt dolgozni, az 

esetek többségében gyalog. 

Először az egyik háznál kapott 

helyet a kis létszámú gyerekek 

oktatása, majd lakos-

sági összefogással 

megépítették az isko-

lát, ahol összevont 

oktatás folyt, a falu-

ból járt át a tanító. 

 

A villany itt is forra-

dalmi változást ho-

zott a műgyűjtők nagy örömére, 

hiszen a korábbi míves lámpákat 

gyorsan begyűjtötték. 

Kövesút nem lévén lovas fogat 

volt a szállítóeszköz. Amikor 

sor került a kövesút megépítésé-

re, az akkori kornak megfelelő 

minőségben és széles-

ségben, az még akkor 

elegendő volt a buszjárat 

és 2-3 motorkerékpár 

közlekedésének. Ma 

azonban alapvetően már 

nem tudja ellátni az út a 

megnövekedett igénybe-

vételt, és a gond az, 

hogy ötöd rendű útnak 

minősítve a fejlesztések pályá-

zatánál jelentős hátrányt élvez. 

 

Tulajdonképpen a korai telepü-

lésen 2-3 família alkotta a lakos-

ságot, később kerültek be új la-

kosok. A község a tanácsi rend-

szerben igyekezett a falu gond-

jaival foglalkozni és e külterület 

fejlesztésére nem jutott keret. A 

jelenlegi élhető Kabalás fejlődé-

sében óriási lö-

kést adott a víz-

közmű kiépítése, 

a telefon korsze-

rűsítése, a villa-

moshálózat bőví-

tése, a szennyvíz-

hálózat megpá-

lyázása és megva-

lósítása, valamint 

az építési engedé-

lyek nyitottabbá tétele. A 

„kabalási domb” 20 évig adott 

helyet a majális megtartására, és 

ez is pozitívan hatott a település-

rész megismerésére. Fontos 

szempont volt a lakosságszám 

növekedésében, az új lakók lete-

lepedésében a településrész át-

lagtól jobb közbiztonsági hely-

zete. Ma az összes nyírpazonyi 

lakosból minden hatodik Kaba-

láson él. A kábeltévé naprakész 

üzeneti lehetőség, a gyermekek 

pedig modern játszóteret kaptak. 

A jövőt illetően nagy remé-

nyünk, hogy a fent említett kö-

vesútra elnyerjük a pályázatot. 

Úgy gondolom, hogy a kabalási 

lakosok a fentebb említettek 

alapján már nem érezhetik ma-

gukat másodrendű állampolgár-

nak Nyírpazonyban.  

                                                                                                                

Mrenkó László 

 polgárőr egyesület elnöke 

Kabalás 

Kabalási helytörténet  

http://nyirpazony.hu/nyirpazony/nyirpazonyi-hirnok/
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„Szünetünk véghez ért, a szeptembert köszöntjük, 
Kíváncsian állunk elé: hát hajrá, új tanév!” 

                                                (Vesztergom Andrea) 
 
Gyorsan telik a nyár, a szünet utolsó napjaiban 

már a iskolakezdésre gondolunk.  Szervezzük az 

új tanévet, hogy szeptember 1-én minden gördü-

lékenyen induljon, a gyerekeket tiszta, barátságos 

környezet fogadja. 

 

Az ünnepélyes tanévnyitó 2014. augusz-

tus 31-én 17.00 –kor kezdődik.  

 

A tanév tervezett rendje szerint: 

 

Az utolsó tanítási nap 2015. június 15.   

Az őszi szünet 2014. október 27-től 2014. október 31-

ig; a téli szünet 2014. december 22-től 2015. január 2-

ig; a tavaszi szünet 2015. április 2-től 2015. április 7

-ig tart.  

http://nyirpazony.hu/nyirpazony/nyirpazonyi-hirnok/
http://nyirpazony.hu/
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Az iskolaszék és a szülői munka-
közösség az idén június 14-én 
ismét megrendezte a jótékony-
sági "Retro party"-t. A program 
18 órakor kezdődött. Az érkező 
vendégek játékos ügyességi fel-
adatokon vehettek részt, melyek 
teljesítéséért az est folyamán 
„retro” édességeket kaptak. A 
rendezvényt fellépésükkel színe-
sítették a Színi Károly Két Tanítá-
si Nyelvű Általános Iskola diákjai 
táncos műsorukkal, valamint a 
Flexi–team aerobic klub tánco-
sai. A vacsorát követően a Nyír-
pazonyi Nők Klubja fergeteges 
szórakoztató műsora követke-
zett. A vacsora elkészítéséről 

Laczkó Attila és Bagics Sándor 
gondoskodtak, mely az idén 
szabolcsi gombócleves és ke-
mencében sült kenyérlángos 
volt. Éjfél után sült kolbásszal 
lakhattak jól a résztvevők. A 
retro stílusú zenéket válogatta 
és az est Dj-je Joó Csaba volt. 
A bál bevételéből új padok ke-
rülnek megvásárlásra, melyeket 
az alsósok által használt épület-
rész folyosóin helyeznek el, vala-
mint két kerti pad garnitúra, 
mely a belső udvaron fogja szol-
gálni a kisiskolások kényelmét. 
 
Az iskolaszék és a szülői munka-
közösség a jótékonysági parti 
szervezésén kívül különböző is-
kolai rendezvények  lebonyolítá-
sában és megszervezésében is 
közreműködik (Színi Napok, far-
sang, családi nap, „ Akikre büsz-
kék vagyunk” -fogadás stb.), va-
lamint a közoktatási törvény 
előírásai szerint egyetértési és 
véleményezési joga van megha-
tározott kérdésekben (szervezeti 

és működési szabályzat, házi-
rend, pedagógiai program elfo-
gadása, stb.).  
A közoktatási törvény alapján az 
iskolaszék véleményt nyilvánít-
hat a nevelési-oktatási intéz-
mény működésével kapcsolatos 
valamennyi kérdésben.  
 
Ezúton is  köszönjük  valameny-
nyi támogatónknak, akik önkén-
tes munkájukkal, anyagi támo-
gatásukkal hozzájárultak a jóté-
konysági est sikeres megrende-
zéséhez és ezáltal a gyermeke-
ink kényelmét és  komfortérze-
tét szolgáló eszközök beszerzé-
séhez.  

Dancsné Barna Hilda  
iskolaszék elnöke 

Meghívó 
 
A Színi Károly Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Álta-

lános Iskola tanárai és tanulói 
 

tisztelettel meghívják Önt a 

2014. augusztus 31-én 17 órától tartandó 

tanévnyitó ünnepélyükre. 
 

Dr.Bárány János  

igazgató 

http://nyirpazony.hu/nyirpazony/nyirpazonyi-hirnok/
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Iskolánkban is, mint az ország 

összes általános és középfokú 

intézményében a 2014/2015-ös 

tanévtől kezdve a testnevelésben 

új diagnosztikus és oktatási célú 

pedagógiai értékelő és visszajel-

ző rendszer a NETFIT  

(Nemzeti Egységes Tanulói Fitt-

ségi Teszt) veszi kezdetét. A fel-

mérés a felső tagozatos tanulókat 

érinti a testnevelés órák keretein 

belül. A program küldetése, 

hogy népszerűsítse és tudatosítsa 

az élethosszig tartó fizikai akti-

vitás jelentőségét és az egészség-

tudatos életvezetés értékeit az 

iskoláskorú diákok, családjaik és 

a köznevelés szereplői körében. 

 

A mérési rendszernek köszönhe-

tően a pedagógusok, a szülők és 

a diákok is évről-évre nyomon 

követhetik a tanulók fittségi 

szintjének változását, s a felmé-

rést végző testnevelők ehhez ké-

pest tesznek javaslatot azokra a 

mozgásformákra, amelyek a fej-

lődést segíthetik. Minden tanuló 

egyénre szabott, szöveges és vi-

zuális értékelést kap majd az ál-

lapotáról. A rendszer segítségé-

vel nagyobb figyelem hárulhat a 

rendszeres testmozgás szüksé-

gességére, hiszen a diákok és a 

szüleik is pontos, objektív ada-

tokkal alátámasztott jelentést 

kapnak. 

 

Az iskoláskorú gyermekek fitt-

ségi állapotának mérése és érté-

kelése komoly hagyományokkal 

rendelkezik Magyarországon. A 

testnevelést tanító pedagógusok 

évtizedek óta komoly munkát 

végeznek azért, hogy naprakész 

információink legyenek a tanu-

lók fizikai fittségi adatairól. 

Napjainkig azonban nem létezett 

olyan egységes tesztrendszer, 

amely minden érintett nevelési-

oktatási intézmény számára azo-

nos platformot biztosított volna a 

mérések elvégzéséhez és az 

eredmények rögzítéséhez.  

 

A NETFIT® fittségmérési rend-

szer négy különböző fittségi pro-

filt különböztet meg, amely pro-

filokhoz különböző fittségi tesz-

tek tartoznak. 

 

Testösszetétel és tápláltsági pro-

fil: 

 

Testtömeg mérése – testtömeg-

index (BMI) 

Testmagasság mérése 

Testzsírszázalék - mérése -

testzsír-százalék 

 

Aerob fittségi (állóképességi) pro-

fil: 

 

Állóképességi ingafutás teszt (20 

méter vagy 15 méter) – aerob 

kapacitás 

 

Vázizomzat fittségi profil: 

 

Ütemezett hasizom teszt – 

hasizomzat ereje és erő-

állóképessége 

Törzsemelés teszt – törzsfeszítő 

izmok ereje és nyújthatósága 

Ütemezett fekvőtámasz teszt – 

felsőtest izomereje 

Kézi szorítóerő mérése – kéz 

maximális szorító ereje 

Helyből távolugrás teszt – alsó 

végtag robbanékony ereje 

 

Hajlékonysági profil: 

 

Hajlékonysági teszt – térdhajlí-

tóizmok nyújthatósága, csípőízü-

leti mozgásterjedelem.  

 

Pálóczy András tanár 

NETFIT  

http://nyirpazony.hu/nyirpazony/nyirpazonyi-hirnok/
http://nyirpazony.hu/


2014. augusztus    11. oldal 

http://nyirpazony.hu/  

Községünk ezen a nyáron is 
lehetőséget biztosított arra, 
hogy iskolánk tanulói két 
hetet napközis táborban 
tölthessenek. 
Ez több szempontból is fon-
tos, hisz sok szülőnek nehéz 
megoldania gyermeke elhe-
lyezését a szünidő alatt, s 
természetesen a szabadidő 
hasznos eltöltésére is nagy 
hangsúlyt kell fektetnünk. 
Ezalatt a két hét alatt reggel 
7-től, délután 5 óráig adott 
otthont iskolánk a gyere-
keknek, napi háromszori 
étkezést biztosítva. Prog-
ramjaink között szerepel-
tek: kézműves foglalkozá-
sok, játékos vetélkedők, tor-
natermi játékok, zenei ve-
télkedő, mozilátogatás, 
könyvtárlátogatás, kerék-
pártúra, aszfaltrajzverseny, 
„Ki mit tud?”, Hunyor Ma-
jor, községi séták, játszótéri 
foglalkozások, és az 
„elmaradhatatlan” 
fagyizások. 
Reméljük, minden tanítvá-
nyunk számára felejthetet-
len marad ez a tíz nap, s a 
következő évben is öröm-
mel vesz részt a nyári tábor-
ban. 
 
Szotákné Ritli Mária tanító 

Veller Ildikó tanár 

Napközis  

tábor 2014  

http://nyirpazony.hu/nyirpazony/nyirpazonyi-hirnok/
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Aranyalma Óvoda 

Évnyitó 
Óvodánk július 31-én bezárta 
kapuit. Augusztus hónapban 
igen sok munkát végeznek in-
tézményünkben.  A régi szárny-
ban, a csoportszobákban  tiszta-
sági festésre kerül sor. Elkez-
dődtek a sószoba kialakításának 
munkálatai, melyek reményeink 

szerint szeptemberben be is fe-
jeződnek, így lehetőség nyílik 
arra, hogy a környéken szinte 
egyedülálló óvodaként egészsé-
ges környezetet tudjunk biztosí-
tani gyermekeink számára. Au-
gusztus utolsó hetében a kiscso-
portos óvónénik, Judit és Zsuzsi-
ka előzetes telefonos egyezte-
tés követően meglátogatnak 
minden leendő kis óvodást, 

és  a szükséges tudnivalókról 
tájékoztatják a szülőket. Óvo-
dánk szeptember 1-én nyitja 
meg kapuit, nagy szeretettel 
várjuk a gyerekeket. Azokat a 
szülőket, akik nem ide íratták 
be gyermekeiket, de felkel-
tettük intézményünk iránt az 
érdeklődést, szeptemberben 

még szívesen látjuk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mindenkinek további jó pihe-
nést, feltöltődést kívánok a nyár 
hátralévő részében. 

           
 Nagy Imréné 

            mb. óvodavezető  

Aranyalma 
Óvoda 
 

A z óvoda 

1933-ban 

kezdte tevékeny-

ségét. 1934-ben 

épült Liptay Jenő 

földbirtokos költ-

ségén, aki meghalt kislánya emlékére "Olga Óvodának” 

nevezte el, mely többszöri bővítés után ma öt foglalkoz-

tató teremmel, 300 adagos korszerű konyhával és az is-

kolai napköziseket és felnőtteket befogadó 160 férőhe-

lyes étteremmel egészült ki. Napjainkban az 

"Aranyalma" nevet viseli. Az iskola, az óvoda és a 

könyvtár 2007-től öt éven át Színi Károly Általános 

Művelődési Központ néven közös szervezetben műkö-

dött. 

L iptay Jenő 

Belegrádtanyán 

született 1858-ban, 

Liptay József és 

Metzger Johanna leg-

idősebb gyermeke-

ként. 1884-ben született egyetlen kisleá-

nyuk, Olga, aki 1888-ban diftériában 

hunyt el. 430 holdas nyírpazonyi földbir-

toka – amelyet felesége után Berta-

telepnek nevezett –, nagyszerűen bevált; 

az eredetileg puszta, sivár homoktengerből 

Liptay minta-szőlőgazdaságot teremtett. 

Nyírpazonyban 1 hold földet adott a Le-

vente Egyesületnek gyakorlótér céljaira, 

ugyanott vályogvetésre is jelentős földte-

rületet engedett át, az óvoda 1934-ben 

épült fel Liptay költségén, szintén az el-

hunyt kisleánya emlékére. 

http://nyirpazony.hu/nyirpazony/nyirpazonyi-hirnok/
http://nyirpazony.hu/
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E  füvészkert létének legfőbb 

célja az, hogy összegyűjtse a 

környék és a Kárpát-medence növé-

nyeit, óvja állatait, és fenntartsa az 

életközösségek fajgazdagságát. 

Mindemellett feladata, hogy megis-

mertesse a természet szépségét az 

odalátogatókkal, valamint lehetősé-

get teremt arra, hogy a nyugalom és 

békesség szigeteként minden em-

bernek örömöt és felüdülést nyújt-

son. A gyűjteményes kert Nyíregy-

háza - Sóstóhegy és Nyírpazony - 

Kabalás határában található a Nyír-

ség szívében, homokbuckás, 

dimbes-dombos, néhol agyagos-

tocsogós területen, népi helyne-

vén Sártelken. A kerttől észak-

nyugatra egy mocsaras terület 

fekszik, amelyből egy csatorna 

indul el északkeleti-északi irány-

ba. Itt előszeretettel időznek el a 

kócsagok. A környező homokbuc-

kákon néhol elhagyott homokbá-

nyák találhatók, amelyeknek csu-

pasz falait az erózió pusztítja, ked-

velt helye a gyurgyalagoknak. A 

területen előforduló tipikus nyírségi 

társulások, mezők, ligetek, rétek, 

legelők között az arborétum mai 

helyén kis nádas, füzes, akácerdő, 

bodzás, csalános és áthatolhatatlan 

"bogáncs erdő" volt. Történeti előz-

mények, jelen kirándulások, családi 

kiruc- canások 

al-

kalmával figyelt fel Molnár Ibolya 

festőművész, tanár - a füvészkert 

alapítója - a hely érdekes fekvé-

sére, szépségére, romantikus 

vadságára. Sokszor cipelte festő-

állványát, festette a gyönyörű 

tájat, a fákat, figyelte a madarakat, 

lehajolt vizsgálódni a kicsi növé-

nyekhez, bogarakhoz. Ezt a homok-

buckán fekvő, nyugati irányba lejtő 

területet 1994-ben alkalma volt 

megvásárolni. A szomszédos gaz-

dákkal ellentétben nem szántóföldi 

művelésre vagy gyümölcstermesz-

tésre szánta, hanem egy korábbi 

gondolata szerint olyan kertet kí-

vánt létesíteni, ami a vadon 

élő nö-

vények gyűjte-

ményéül szolgál. A két és fél hektá-

ros terület bekerítése 1994 végén, 

beültetése pedig 1995-ben kezdő-

dött meg elsősorban hazai őshonos 

fás szárú növényekkel. A munkála-

tok első lépéseként tereprendezést 

és rekonstrukciót kellett végrehajta-

ni. A terület karbantartása (kaszálás 

stb.) megtette kedvező hatását: a 

bogáncsok helyett ma már fajokban 

igen gazdag rét, liget díszlik. Eddig 

több mint 200 féle lágyszárú nö-

vényt határoztak itt meg. Kaszálás-

kor figyelnek az éppen virágjaikat 

ontó és védendő gyepszintet alkotó 

növényekre. A telepítések során 

különböző, a Kárpát-medencére 

jellemző növénytársulások kerültek 

ki-

alakításra. 

Ilyen például a boróka-fehérnyár 

társulás, amely a Duna-Tisza-

közére jellemző, vagy a nyírségi 

pusztai tölgyes. A telepítés ma is 

tart, így folyamatosan bővül, gazda-

godik a kert. A hazai növényfajok 

mellett díszfák és idegen tájak fái, 

cserjéi is helyet kaptak a kertben, 

mint különlegességek, melyeket 

más botanikus kertekből és faisko-

lákból adományoztak. Az arboré-

tum egyes részeit sövénysorok 

különítik el egymástól. A korábbi 

nádas helyén egy kis tó 

"született" (a partjára később kü-

lönböző fűzfélék és égerfa települt). 

A "lentes", agyagos területen, öreg 

fűzfák társaságában is új tó van szü-

letőben, amely ma már gazdag vízi- 

és mocsári élővilágnak ad helyet 

(pl. mocsári teknős, tarajos gőte, 

békafajok, szitakötő fajok, békalen-

csék, káka). A későbbiekben 

gyógynövények és évelő lágyszárú 

növények ágyása is készült. Itt a 

vadon élők mellett kerti dísznövé-

nyek is megtalálhatók. A kert léte-

sítményeihez tartozik az elmúlt év-

tizedben készült egy tájba jól beil-

leszkedő, tornácos, búbos kemencés 

házikó, amelyben megtekinthető 

sokféle - az arborétummal és annak 

élővilágával kapcsolatos - tárgyi 

emlék, érdekesség. 

(Forrás: http://www.arboretum.hu/) 

Nyíri Arborétum 

Nyírpazony - Kabalás 
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AKTUALITA SOK 
Előző számunkban hírt adtunk arról, hogy az óvoda előtti parkoló ki-
alakítását tervezzük. A most megkezdődött munkálatokat  szeptember 
1-re szeretnénk befejezni.  Nyírpazonyban jelentős problémákat oko-
zott a járda és a parkolók hiánya. Esős időben az óvodát csak sártenge-
ren keresztül lehetett megközelíteni.  Sajnálatos módon az óvoda kerí-
tésénél nem várt akadályokba ütköztünk, ugyanis az egykori épít-
tető elfelejtett  alapot tenni a kerítés alá, így  ezt a problémát még 
meg kell oldanunk, hogy gyermekeink biztonságban lehessenek. 

Óvoda előtti járda  és parkoló építése 

Önkormányzati 
 gazdálkodás 

Nagy ütemben folytak a  busz-
váró öböl kialakításának munká-
latai. Augusztus 15-én átadásra 
került a forgalom részére.   

Buszváró öböl kialakítása 

Az Önkormányzati fejlesztések, 
beruházások egy részét a helyi 
közmunkások foglalkoztatásával 
tudjuk megoldani. Közintézmé-
nyeink, parkjaink az ő segítsé-
gükkel újulnak meg. Nem mellé-
kes szempont, hogy az így 
elvégzett felújítások, kar-
bantartási munkálatok lé-

nyegesen kevesebbe kerülnek, így  sok-
kal  több minden elvégezhető, több jut a 

településnek. 

Kerítés készítés, javítás 

Úgy gondoljuk, a képek önma-
gukért beszélnek. A kiváló minőségű alap-
anyagok mind a helyi étkeztetési rend-
szerben kerülnek feldolgozásra.   

http://nyirpazony.hu/nyirpazony/nyirpazonyi-hirnok/
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Néhány hete csatlakoztam a közmunkások csa-
patához és ezúton szeretném megfogalmazni  
tapasztalataimat. 
 
Először is: a közmunkára szükség van! A falunak 
is, a munkásnak is, egyaránt. Egyrészt vannak, 
akik nem tudnak máshol elhelyezkedni. Nem 
csak azért lehet közmunkás valaki, mert nincs 
iskolai végzettsége. Köztünk is vannak pl. aszta-
los, festő, kőműves szakmunkások (nekem is 
érettségim van). De előfordul olyan szituáció, 
hogy az ember egyszerűen nem talál munkát (pl. 
gyerekei vannak vagy valamilyen betegsége) és 
ez is egy lehetőség. Másrészt nem is gondolnák, 
milyen fontos szerepet tölt be a falu életében. 
Képzeljék el, mi lenne, ha nem volna, aki az utcá-
kat, a Batári Parkot, vagy a kabalási játszóteret 
tisztán tartsa, a temetőt, a virágágyásokat gon-
dozza. Egy nagyobb eső után ki szivattyúzná az 
utakról, árkokból a vizet? Télen a havat ki söpör-
né le az utakról? Az önkormányzat általi fejlesz-
tések kivitelezésében is részt veszünk (pl.: teme-
tői sétány, sportpálya). Az óvodában, az iskolá-
ban, a konyhán is jelen vagyunk. Az önkormány-
zat kertjében zöldségféléket termesztünk, amit 

aztán a konyhán hasznosítanak. 
Örülnék, ha a jövőben jobban figyelnénk környe-

zetükre, hiszen mindannyian itt élünk.  

Köszönöm! 

Vassné Malamidesz Andrea 

Tényleg, mi lenne??? Mennyibe kerülne? Ki vé-
gezné el?    
Egy közmunkás bruttó havi  bére 77.300,-Ft. 
Tudjuk hogy nagyon kevés, és ehhez képest 
rengeteg munkát végeznek el azért, hogy a csa-
ládjukat el tudják tartani. Ha ezeket a feladato-
kat külső vállalkozók végeznék, az önkormány-
zatnak sokszorosába kerülne, sokkal kevesebb 
forrás jutna fejlesztésekre, felújításokra, kar-
bantartásokra. 
  
Mit szeretnének a közmunkások? Mit is? Némi 
megbecsülést, kicsit több  odafigyelést, hogy 
amit megcsináltak, legalább arra közösen vi-
gyázzunk. Némi emberséget, hisz együtt élünk, 
nem lennénk meg egymás nélkül…. 

Csatornák tisztítása 

Bár nem mindig látványos, de igen 
fontos tevékenység községünkben a 
vízelvezető árkok folyamatos takarí-
tása és felújítása. Településünk mé-
lyen fekvő területen helyezkedik el, 
ami egy természetes vízgyűjtőként 
szolgál. Sok csatorna, áteresz nem 
tölti be funkcióját, rendszeres 
karbantartást igényelnek.  

KÖZMUNKÁS SZEMMEL 

Közterületek gondozása 

Olykor sok kritika éri az önkormányzatot, hogy itt vagy ott 
nagy a fű, gazos területeket találnak.  Természetesen 
igyekszünk minden közterületet rendben tartani, de  3 - 
4,5 hektár,- nem egybefüggő területet- kell folyamatosan 
gondozni. Amint körbeérünk, azonnal kezdhetjük elölről a 
csapadékos időjárás miatt, arról nem is szólva, hogy a la-
kott területek mindig elsőbbséget élveznek. 
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Pillanatképek a „Mesterségek ünnepéről „ 

Immár második alkalommal került megrendezésre a „Mesterségek ünnepe” elnevezésű hagyomány-
őrző, falunapi rendezvényünk. Intézmények, civil szervezetek, magánszemélyek, vállalkozások közös 
összefogásával felelevenedtek a népi hagyományok, mesterségek. A gazdag programkínálat bemu-
tatásaként közzéteszünk pár fényképet annak reményében, hogy jövőre még szélesebb kínálattal 
tudjuk megörvendeztetni a település lakosságát. 
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A  rendezvényről készített fénykép és 
video album megtalálható a település 
honlapján.  
 Pályázatok: LEADER címszónál. 
 

A Nyírségi Vidékfejlesztési Egyesülethez 
benyújtott pályázaton keresztül  az ön-
kormányzat  a rendezvény megszerve-
zésére és lebonyolítására 1.000.000,- Ft 
támogatást nyert.  
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A református templomban kötöttek házassá-
got 1848.  február 24-én Blaha Lujza szülei: Reindl 
Sándor és Ponti Aloisa, mindketten pazonyi lako-
sok. Az anyakönyvi bejegyzés az orosi plébánián 
megtalálható. 

Itt születettek, de sajnos életútjukról nagyon keveset tudunk: 

1904-ben itt született Kovács Mária festőművész, aki 1945-ig 
Temesvárott, majd Debrecenben élt. 2001-ben halt meg.  
Itt született Kovács Miklós céllövő Európa-bajnok, olimpikon. 

Elkezdődtek a belső burkolási munkálatok a 

görög katolikus templomban. A templomkert 

is megújul, mindenki számára nyitott, láto-

gatható területet alakítanak ki az 56-os em-

lékparkkal szinkronban.     

Kató Mihály a thai-box világbaj-
noka 1970. február 1-én szüle-
tett görög katolikus család 
gyermekeként. Eleven termé-
szete, mozgékonysága már az 
általános iskolában megmutat-
kozott. Játszott a nyírpazonyi 
ifjúsági labdarúgó csapatban. 
Emellett futott is. Komolyab-
ban azután kezdett el a futással 
foglalkozni miután egyik iskola-
társa egy versenyen legyőzte. 
16 éves korától foglalkozott 
harcművészetekkel. Kezdetben 
az aikido-t, shotokan karatét 
művelte.  A muay-thai művé-
szetét 21 éves korától gyako-

rolta. Harcmű-
vészeti tanul-
mányai során 
ismerkedett 
meg Robert 
Lyons-sal, az ismert orvossal, 
kung-fu és muay-thai mester-
rel. Mintegy 150 profi mérkő-
zést vívott. A harcművészetek 
gyakorlása mellett részt vett az 
alakuló Országos Thai-Box Szö-
vetség megszervezésében, 
amelynek 1994-ben elnöke is 
lett. 1997. február 26-án Bang-
kokban, a Pattaya-Sapehapi 
elágazásnál teherautójuk felbo-
rult és Mihály életét vesztette. 

Itt születet - itt élt rovatunkban 

szeretnénk bemutatni mindazo-

kat a személyeket, akik valami-

lyen formában Nyírpazony-

Kabaláshoz kötődnek és érdekes 

momentum, történet fűzhető  éle-

tükhöz.  

 

Bár kis településként tartanak 

minket számon, mégsem ismer-

hetünk minden eseményt. Hiába 

a modern technika, az internet, 

könyvtár, kutató munka, sokszor 

csak a szűk családi, baráti kör 

ismerhet egy-egy  érdekesebb, 

meghatározóbb életutat.   

 

Szeretnénk felkérni, mindenkit, 

hogy legyen a segítségünkre, 

ossza meg velünk, ha birtokában 

van olyan ismeretnek, amely 

Nyírpazonyhoz köthető, illetve 

itt született, itt élt érdekes embe-

rek életét mutatja be.  

 

A tudósítások, fényképek be-

küldhetők az alábbi email címre: 

hirnok@nyirpazony.hu  
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Ivancsó Dénes 1951. december 8-
án érkezett ugyancsak pedagógus 
feleségével Nyírpazonyba Nyírpa-
rasznyáról. Nyírpazonyban előbb 
igazgatóhelyettesi, majd igazgatói 
feladatot látott el. Az iskolai mun-
kán kívül - pedagógustársai segít-
ségével - színjátszó csoportokat 

szervezett, és a kiválóan betanult darabokat 
messze vidékeken is bemutatták. Karnagyi kép-
zettségét hasznosítva énekkart szervezett, amely 

neves népdalkörré alakult. A népdalkör nemcsak 
itthon, de külföldön is szép sikereket ért el. A ní-
vódíjas népdalkör kapcsolatai sok neves hazai és 
külföldi együttest hoztak Nyírpazonyba. Kitünte-
téseinek hosszú a listája, a 32-ből elég csupán 
megemlíteni az 1990-ben Nyíregyházán kapott 
Pro Urbe, az 1995-ben a megyei közgyűléstől ki-
érdemelt a Művelődésért elnevezésűt, és a 2002
-ben kapott „Nyírpazony díszpolgára” cí-
met. 2009. januárjában hunyt el. Munkásságáról 
a 26. oldalon  olvashatnak többet. 

Józsa Lajos 
1920-ban szü-
letett Nagyká-
rolyban, Károli 
Gáspár biblia-
fordítónk vá-

rosában, ahol annak idején me-
gyei főjegyző volt Kölcsey Fe-
renc, és az ottani megyebálon 
ismerte meg Petőfi Sándor 
Szendrei Júliát. 
Tanulmányait az óvodától kezd-
ve román nyelvű intézmények-
ben végezte helyben és Zilahon. 
Teológiai tanulmányait Kolozs-
várott kezdte meg, de Erdély 
1941-es visszacsatolásakor Deb-
recenben folytatta. Iskoláit végig 
kitűnő eredménnyel végezte. 
Nem csak magyarul és románul 
beszélt, hanem társalgási szin-
ten franciául és németül is. A 
teológián hasznára volt, hogy 
latin és görög nyelven is fordí-
tott, sőt héberből is. 
A háború megakadályozta fran-
ciaországi tanulmányútját, mely 

egy évre szólt. Tanulmányait be-
fejezve segédlelkészként több 
helyen is szolgált. Utolsó kápláni 
helyéről, Nagyhalászból került 
megválasztott gyülekezeti lel-
készként Nyírpazonyba 1948-
ban. Még abban az évben házas-
ságot kötött Nagy Pálma tanító-
nővel. Nem sokáig élvezhette 
javadalmát, mert államosították 
az egyházi iskolákat és egyéb 
ingatlanokat. Egyedül a parókia 
és közvetlen környezete maradt 
meg a Pálóczi Horváth Mária ál-
tal adományozott ingatlanokból. 
Mivel az alapítványi földbirtokok 
biztosították az egyházi kiadáso-
kat, ezek kisajátításával a Gyüle-
kezet pénz nélkül maradt. Józsa 
nagytiszteletű úr nagy tapin-
tattal vezette be az egyházfenn-
tartói járulék fizetését. 
Önmaga felé szerény igényű 
volt, csak minimális összeget 
biztosított fizetésként. Az anya-
giasság távol állt tőle. Az adóssá-
got, ami szolgálata megkezdése 

előtt fennállt a Gyülekezetben, 
rendezte. Közadakozásból kőpo-
roztatta a templomot és a paró-
kiát. Az addig kerítetlen temetőt 
körbekerítették, és egyúttal ki-
cserélték a templom és a paró-
kia fakerítését is. A harangokat 
villamosíttatta, és a templom 
még eredeti, elkorhadt padjait 
kicseréltette – ezeket használ-
hatjuk még ma is. 
Kezdettől fogva a nyírpazonyi 
anyaegyházhoz tartozó sóstóhe-
gyi szolgálatot is hűségesen, lel-
kiismeretesen látta el 42 éven 
át, nyugdíjba vonulásáig. Mint 
nyugdíjas, egy évet szolgált Nyír-
jákón, Laskodon és Petneházán. 
Ezután, amíg egészségi állapota 
engedte, a Nyíregyházi 
Magdaléneumban szolgált va-
sárnaponként, 80 éves koráig. 
Haláláig szolgálta Urát, Istenét, 
nem volt benne nagyravágyás, 
emberektől nem várt elismerést. 
Egész életével bizonyította, hogy 
„Egyedül Istené a dicsőség”! 

Díszpolgáraink 

Neves nyírpazonyiak 
Neves nyírpazonyiak címmel sorozatot kívánunk indítani, amelyben bemutatunk egy-egy  
nyírpazonyi születésű, illetve nyírpazonyért kiemelkedően sokat tett embert. Úgy gondoljuk, mun-
kájuk, életútjuk  példaértékű , mindenképpen érdemes bemutatni őket. 
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Dr. Áder János Ma-
gyarország köztár-
sasági elnöke kitűz-
te a 2014. évi helyi 
önkormányzati kép-
viselők és polgár-
mesterek általános 

választásának időpontját. 
 

A szavazás napja:  
2014. október 12. 

 
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 

ÓRÁIG TART.  
 

Az önkormányzati választások 
 
A választópolgárok számára az 
önkormányzati választási rend-
szer teszi lehetővé, hogy lakóhe-
lyükön az a jelölt legyen a főpol-
gármester, polgármester vagy a 
képviselőtestület tagja, akit a 
legalkalmasabbnak találnak ar-
ra, hogy a település és az ott 
élők érdekeit képviselje. 
 
Kik szavazhatnak az önkormány-
zati választásokon? 

Az önkormányzati választásokon 
szavazhat minden magyar és 
nem magyar állampolgár, aki 
legalább 18 éves és bejelentett 
lakóhelye vagy tartózkodási he-
lye van Magyarországon. 

Hogy működik az önkormányzati 
választási rendszer? 

Az önkormányzati választás egy-
fordulós. A választás sikerének 
nincs érvényességi (hány em-
bernek kell szavazni) és eredmé-
nyességi feltétele (hány szava-
zat kell a győzelemhez). Így, ha 

egy településen csak egy ember 
megy el szavazni, akkor az a je-
lölt lesz a polgármester, akire ez 
az ember a szavazatát leadja, 
mivel már egy szavazat is elég a 
győzelemhez. 

Az önkormányzati választásokon 
a választópolgárok polgármes-
tert, helyi képviselőket, megyei 
képviselőket, illetve a Budapes-
ten élők főpolgármestert is vá-
lasztanak. 

Tiszte l t  Választópolgárok,  

Tiszte l t  Nyírpazonyi  La-

kosok!   

 

A helyhatósági választás egy 
község életében évekre megha-
tározhatja  település fejlődési 
irányát, fejlesztéseit, a lakosság 
komfortérzetét. 
 
Egy választási kampány költsé-
ges és sokszor problémát jelent-
het mindenkihez eljuttatni a je-
lölt programját, elképzelését.  
 
 A Nyírpazonyi Hírnök az esély-
egyenlőség alapján minden  pol-
gármester- és  képviselő-
jelöltnek felkínálja a bemutatko-
zás lehetőségét! 
 
Kérjük mutassa be programját, 
elképzeléseit, miként kíván a 

lakosság, Nyírpazony település 
érdekében tevékenykedni.  
 
A nyilvánosság közös érdek.  
 
Bemutatkozó  leveléből, prog-
ramjából megismerhetik önt, 
tisztább képet kaphat a választó, 
és nem utolsó szempont, hogy 
vállalásait a lakosság folyamato-
san figyelemmel kísérheti.  
 
Önnek egy fillérjébe sem kerül. 
Nem kell szórólapozni. Minden 
nyírpazonyi lakásba eljuttatjuk 
az újságot, valamint a település 
honlapján is megjelentetjük 
programját, bemutatkozó leve-
lét. 
 
Képviselő-jelöltek fényképes be-
mutatkozó levelét maximum 
2000 karakterig, polgármester 
jelöltek bemutatkozását 5000 
karakterig várjuk az alábbi e-
mail címre: 

 hirnok@nyirpazony.hu 

A bemutatkozó leveleket 2014. 
szeptember 01-től  2014. szept-
ember 21-én 2400-ig (lapzárta) 
várjuk.  

Nyírpazonyi Hírnök Nyírpazony Község  
Önkormányzatának lapja. 

Felelős kiadó: Nyírpazony Község  
Önkormányzata. 

 
Korrektúra: Horeczkyné Szabó Csilla Anita  

Tördelés: Horeczky Zoltán 

Nyomdai munkálatok: 
Nyírpazony Község Önkormányzata 

 
Elérhetőségek: 

4531 Nyírpazony, Arany János utca 14. 
Telefon: +36 42 530 030 ; +36 42 530 031  

E-mail: hirnok@nyirpazony.hu 
Honlap: www.nyirpazony.hu 
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Rö v i d  h í r e k  
2014. augusztus 8-án ünnepi 
közgyűlést tartott a Nyírpa-
zony-Kabalás Polgárőr Egye-
sület. Dubay László polgár-
mester Nyírpazony  Önkor-
mányzata nevében megkö-
szönte a négy éves sikeres és 
eredményes együttműkö-
dést, majd további támoga-

tásáról biztosította a jelenlévőket. Az egyesület 20 fővel végzi 
tevékenységét. Közel 1100 óra szolgálatot teljesítettek egy év 
alatt. Áldozatos önkéntes munkájukért  Macsuga Pál és Pintér 
István  elismerésben részesültek. Külön említést érdemel, hogy 
Mrenkó László elnök úr 15 éve végzi tevékenységét.  

Jelentős változásokon ment keresztül a Nyírpazo-
nyi Sportegyesület labdarúgó felnőtt csapatának 
kerete a nyár folyamán. A 2014/2015 évi bajnok-
ságnak új edzővel, Vránszki Péterrel és 7 új játé-
kossal vág neki a csapat augusztus 17-én a Me-
gyei II. osztály Rakamaz Takarék csoportjában. 
Cél a középmezőnyben való helyezés elérése, egy 
stabil csapat kialakítása az erős bajnokságban. 
Az elmúlt szezon gyengébb szerepléséből okulva 
rutinos és jó képességű játékosok érkeztek a csa-
pathoz, néhány helyi érdekeltségű vállalkozó tá-
mogatásának köszönhetően. Ugyanakkor 9 játé-
kos távozott - sajnos helyi kötődésűek is - más 
csapatokhoz. 
A felkészülés jól sikerült, hiszen a Hajdúnánási 1. 
Joma Kupán 4. helyen végzett a csapat. A 4 me-
gyéből érkezett 16 csapatos tornán csak maga-

sabb osztályban szereplő együttesek előzték meg 
Nyírpazonyt. 
A Magyar Kupa előrehozott két fordulóját is si-
kerrel vette egyesületünk alacsonyabb osztályú 
ellenfeleivel szemben. Nehezíti a dolgunkat, hogy 
a futballpálya felújítása - és előreláthatólag jövő 
tavasszal történő használatbavétele - miatt to-
vábbra is idegenben kell játszani hazai mérkőzé-
seinket, és az edzések helyszínei is változóak. 
Foci-sulink csapatai továbbra is az OTP Bank Bo-
zsik Tornákon képviselik településünket. Zavarta-
lan működésünkhöz és minél eredményesebb 
szereplésünkhöz várjuk további helyi vállalkozók 
támogatását.  

Hagymási János 
Sportegyesület Elnöke 
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Tisztelt Olvasó! 
  
Örömmel teszek eleget a felkérésnek, hogy to-
vább folytassam a Nyírpazonyi Nők Klubjának be-
mutatását. 
  
Az elmúlt 11 év alatt megismert bennünket a la-
kosság, sok környező település, de átléptük a me-
gye határát is és megkezdődött külföldi bemutat-
kozásunk Romániában. Ez  nagy lépés a klub éle-
tében, és a tagság is elégedett - úgy érzik, a sok 
önkéntes munkának beérett a gyümölcse. 
  
Nem sokan hittek a klub fennmaradásában, de mi 
hittünk benne, és úgy terveztünk, szerveztünk, 
dolgoztunk, hogy az elismerések végül nem ma-
radtak el. Ez ad további munkánkhoz erőt, kitar-
tást és lendületet. 
  
Az asszonyok szabadidejüket töltik ebben a kö-
zösségben, ahol jól érzik magukat. Emberileg, 
szellemileg, kitartásban, érdeklődésben sokat vál-
toztunk. Nem akarok senkit kiemelni, mert min-
den tag  egy külön világ, egy egyedi lélek. Lelkük-
höz különböző kulcsot  kell használni. Ezzel a 
kulccsal kell felszínre hozni azt, amit úgy hívnak: 
kincs. Ezt a kincset én 11 éve  őrzöm és mindent 
elkövetek, hogy megmaradjon. Ezzel a kinccsel ők 
szabadon rendelkeznek, a színpadon is be tudják 
mutatni, hogy milyen érzelmekkel, érzésekkel 
lettek gazdagabbak, amióta együtt vagyunk. Em-
lékszem, az első rendezvényen meg sem mertek 
szólalni az asszonyok, most meg arra kell kérni 
őket, hogy egyszerre csak egy beszéljen. A klub-
ban demokrácia van, minden tag  őszintén el-
mondhatja véleményét, javaslatát, majd azt 
egyeztetve alakítjuk ki a programokat.  

 
Megalakulásunk 10. évfordulója alkalmából 20 fő 
alapító tag elismerésben  részesült, én pedig 
egy  levelet kaptam  a tagságtól, akik így  látnak 
engem: 
  

„Tíz évesek lettünk, először történik velünk, 
  Ennek apropóján mi is mérleget készítünk: 

  Vannak pártolóink, van sok klubtagunk, 
 Van egy mindig tettre kész maroknyi csapatunk, 
  Van egy édesanyánk, kinek hálával tartozunk. 

  
  Hiszen ő olyan, mint gyermeknek az anyja, 

  Kinek létét nekünk semmi nem pótolja. 
   Úri nő, varázsló és néha biz'  boszorka… 

  Tudjátok, hogy ki ő?! Hát persze, hogy Julika! 
  

  Nem élhet nélkülünk, de a klub sem nélküle, 
  Olykor szembeszállunk, vitatkozunk vele, 

  De tudjuk, ha ő nem ilyen határozott lenne, 
  A klub ebben a formában talán nem is létezne. 

  
Jön, érvel, szervez, aztán újra kezdi, 

  Ügyeinket  tíz éve boszorkányosan intézi. 
  Programjaink előtt ha beül autójába, 

  Ügyintézés miatt eltűnik pár órácskára. 
  Tudja ki beteg, ki van kórházban, 

  Telefonál, kilincsel, jegyzetel naplójában. 
  

  Nevelget bennünket, pedig sok mindent tudunk, 
  Ám akad olyan, mit eddig csak tőle hallhattunk. 

  Fogadd ezt az írást köszönetünk jeléül, 
Köszönjük, hogy vagy nekünk.” 

  
Köszönöm, ez minden elismerésnél többet ér. 
  
Az évek alatt  sok előadást és vendéget hall-
gattunk meg, de egymástól is  tanultunk. Olyan 
ismeretekre tettünk szert, melyeket hasznosan 
tudunk alkalmazni minden területen. Megismer-
tük egymást, kiaknáztuk értékeinket, előhoztuk a 
bennünk rejlő másik énünket. Ezeket a műsora-
inkba be is építettük. 
A műsorszámok  tervezésében, készítésében min-
den tag  részt vesz. Javaslataikat, észrevételeiket 
meghallgatva alakul folyamatosan az új műsor. 

Nyírpazonyi Nők Klubja  
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Közben kikapcsolódunk, stresszmentessé válunk, 
kicsit megfeledkezünk a rohanó világról, sőt az 
időről is, mert néha késő estig egymás szavába 
vágva ötletelünk, jelmezeket tervezünk, jókat ne-
vetünk. 
  
Köszöntjük a név- és születésnapot ünneplőket, 
odafigyelünk ki beteg, milyen gondja van, és ha 
tudunk, segítünk. Egymással őszinte és tiszta kap-
csolatot alakítottunk ki. 
Rendezvényeket szervezünk, kirándulunk, színház-
ba járunk, szalonnaütést szervezünk és főzőverse-
nyen veszünk részt, ahová meghívjuk a férjeket is. 
  
Szeretnénk ezt a lendületet megtartani, tovább 
folytatni ezt a közösségi életet. Szeretettel várjuk 
az új jelentkezőket, a fiatalasszonyokat, akik ennek 
a cikknek az elolvasása után kedvet éreznek ehhez 
a szervezethez tartozni, ahol élet van, és jókedv. 
2014. első félévben  5 fő kérte felvételét a klubba. 
  
Ebben az évben 10 meghívást kaptunk, ahol műso-
rainkkal jótékonykodtunk. A meghívásokat elfo-
gadtuk, és alkalomhoz illő műsorszámot válasz-
tottunk ki. 
A tapsok erőssége  jelzi a nézők elégedettségét. 
A helyi Kábel TV segít abban, hogy aki a rendezvé-
nyeinkre nem tud eljönni, az otthonában élvezheti 
műsorainkat. Ha tetszett, nem nyúl a távirányító-
ért, hanem végignézi. Másnap jó hallani  a gratulá-
ciót a postán, a boltban és az utcán.  
  
A pályázatok kiírását állandóan figyeljük, és olyan 
új pályázatok beadását tervezzük, melyek kirándu-
lásra adnak lehetőséget: ezeken együtt lehetünk 
és a férjeket is  meghívjuk. 
  
Végül köszönetemet fejezem ki a tagságnak a 11. 
éve végzett önkéntes munkájáért, a férjeknek tü-
relmükért és segítségükért, a lakosságnak rendez-
vényeink látogatásáért, támogatóinknak a  felaján-
lásokért, az önkormányzat vezetésének pedig az 
évek óta nyújtott támogatásáért. 
  

Ungvári Sándorné 
Nyírpazonyi Nők Klubja elnöke 
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Besötétedett. Fiatal nő ölében kuporog a 

megszeppen kisfiú, szorítja nyakát, hoz-

zásimul. Félek. Mikor jön a nagy pukka-

nás? Nagyon szép lesz, hangos, de gyö-

nyörű lesz – suttognak a nyugtató sza-

vak.  A tömegen türelmetlenség érződik.  

Előbb még zuhogott, szinte ömlött az égi 

áldás. Tavaly is ilyenformán kezdődött, s 

kilenckor lefújták az egészet. Szilveszte-

rig várt a falu a sziporkázó látványra. 

Idén ne! Ne így legyen! Most szeretné 

mindenki! Méltó zárásául a rendkívül 

igényes, tartalmas és színes napnak. Reg-

gel óta háromszor áztunk el. Volt tiszta 

ég korán, volt borulat, eső nélkül, volt 

szinte hőség, pulóvertől szabadító, aztán 

hirtelen szél, lehűlés, kiskabát fel, s zuhé, 

esernyőrengeteg, ismét kibukkanó na-

pocska, a semmiből átfutó zápor, oly hir-

telen, hogy esernyőt sem nyithattunk,  

megint ragyogás, izzadásig melegedő le-

vegő, s estefelé akkora felhőszakadás zú-

dult a nyakunkba, hogy csaknem szétfu-

tottunk. Egyesek haza is mentek. A több-

ség eddig kitartott, s most egyre türel-

metlenebb. Pukkan már, anya? – s szo-

rongva simul a kis test. Most! Mindenki 

összerezzen és felujjong! Igen, elkezdő-

dött! Egymás után puk, puk, düb, düb, 

majd süvít és serceg, kúszik és sistereg, 

rohan egyenesen és hajló ívben, s robban 

fenn égmagasan, szóródik szét ropogva, 

színesen, óriás csillagszóróként fejünk 

felett a kupolás boltozaton az éji sötétsé-

get sokszínűre festve. Pillanatig tart a 

csoda, majd ismétlődik új és új variáci-

ókban. A tömeg elragadtatással figyeli. 

Egyszercsak megindul egymás mellett 

fel, fel egy piros, egy fehér és egy zöld 

csík merészen, hasítóan, kitartóan a ma-

gasság felé. Anya! Ez a magyar fény! 

Olyan szép, hogy már nem is félek! Én 

sem. Mi sem. Oly biztató és reményt adó 

ez a tiszta gyermeki hang. A jövő hangja. 

 

2014. augusztus 20-án, Szent István nap-

ján, új kenyér ünnepén, Nyírpazonyban. 

Sárosiné Mikó Ágnes 

nyugdíjas tanító 
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1955. március 8-án alakult meg 
a Nyírpazonyi Népdalkör. Tíz 
évvel a második világháború be-
fejezése után a sebek már be-
gyógyultak, a hadifoglyok zöme 
már hazatért, az embereknek 

újra kedve lett közösségekbe 
járni. Nyírpazonyban is sok szín-
játszó csoport alakult, akik egy-
mással vetélkedve mutatták be 
a különböző színműveket. 

„Az előadások után gyakran el-
hangzott néhány ének is. 1955-
ben a nőnapi összejövetel után 
igen szépen énekeltek az asszo-
nyok és felvetődött a gondolat, 
hogy kellene egy női kórust ala-
kítani. Ekkor volt a járási kultu-
rális szemlére való benevezések 
időpontja is, elhatároztuk, hogy 

ezen már mi is 
részt veszünk. 
Heti 4-5 alka-
lommal próbál-
tunk. Így elér-
tük azt, hogy a 
nyírbogdányi 
gyári kultúrház-
ban megrende-
zett találkozón 
már sikerrel 

szerepeltünk. Ezt követően fo-
lyamatosan részt vettünk a kör-
zeti, a járási, majd pedig megyei 
bemutatókon. Énekeltünk ta-
nyanapokon, falunapokon, tűz-
oltóversenyen, lovasbemutatón 

és még vendéglőkben is. Nagy 
lendületet adott az országosan 
meghirdetett Röpülj Páva ver-
seny, most már eljöttek a férfiak 
is, sőt sokan felnőtt gyermekei-
ket is hozták. Kóru-
sunk is átalakult 
ekkor népdalkörré. 
Az első nemzetközi 
találkozó Záhony-
ban volt, amikor az 
ungvári Faipari Vál-
lalat népi együtte-
sével adtunk közös 
műsort. Már ekkor 

meghívást kaptunk ungvári sze-
replésre. Útlevelünk még nem 
volt, így csoportos útlevéllel 
mehettünk át a határon, előbb 
az ungvári zeneiskola tanulóinak 
énekeltünk, majd a Filharmónia 
színpadán adtunk egész estét 
betöltő műsort. 1968-ban sike-
rült a Nyíregyháza és Vidéke 
Földműves Szövetkezet támoga-
tását megnyernünk, mely a jog-
utódokban, az ÁFÉSZ-ben és a 
Szabolcs COOP Rt.-ben mind a 
mai napig megmaradt. Ezután 
mindig részt vettünk a szövetke-
zet rendezvényein és az orszá-
gos szövetkezeti bemutatókon 

is.” - írta visszaemlékezésében 
az azóta elhunyt Ivancsó Dénes 
népművelő tanár, az együttes 
vezetője. 
Feloszlása előtt az együttes még 

Nyírpazonyi Népdalkör 
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Augusztus 11- 16. között, 

hétfőtől-szombatig rendez-

ték meg immáron 12. alka-

lommal a görögkatolikus 

ifjúsági gyalogos zarándok-

latot. Sárospataktól egy hét 

alatt közel 130 km-t megté-

ve jutottak el a hívek a 

máriapócsi kegyképhez.  

 

A közel 600 fő zarándok 

pénteken este Nyírpazonyba 

érkeztek, ahol Kocsis Fülöp 

hajdúdorogi megyéspüspök 

mutatta be a szent liturgiát. 

A résztvevők elfoglalták 

szállásukat és vacsora után 

nosztalgiaestet tartottak.  

 

Köszönet illet mindenkit, 

aki segítette a zarándokokat 

abban, hogy településünkön 

kicsit kényelmesebben érez-

hessék magukat. 

 

 

"Viseljétek el egymást, és 

bocsássatok meg egymás-

nak, ha valakinek panasza 

volna valaki ellen: ahogyan 

az Úr is megbocsátott nek-

tek, úgy tegyetek ti is." 

  

Kolossébeliekhez írt levél 
3:13 

számos helyen megfordult. Tag-
jai voltak többek között Győr-
ben, Pannonhalmán, Kiskunfél-
egyházán, Kecskeméten, Szege-
den, Ópusztaszeren, Kiskőrösön, 

Szécsényben, Eperjesen, Kés-
márkon, Poprádon, Bereg-
szászon, Huszton, Alsóőrben, 
Bécsben. 
A gyümölcskar-
neválok rendsze-
res szereplői vol-
tak. 

2003-ban 29. alka-
lommal vettek részt 
a Megyei Népzenei 
Fesztiválon. 1993-
ban Nívódíjat kaptak.  

A Nyírpazonyi Népdalkör 
Ivancsó Dénes népművelő tanár  
haláláig működött. 
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Szobafestés, mázolás szakmai hozzáértés-
sel, minőségi kivitelezéssel.  

 
Szobafestés-mázolás, laminált padló lera-
kása, kisebb kőműves munkák anyagbe-

szerzéssel,  rövid határidőn belül.  
Ár megegyezés szerint. 

 
Volf József 

+36-20/802-39-72 

Gabi csemege a Reál Pont üzletlánc tagja. 
Minden hónap elejétől új akciókkal várjuk régi és új 

vásárlóinkat! 
Erzsébet utalvány elfogadó hely! 

GABI CSEMEGE 

Nyitva tartás:  

hétfőtől péntekig:   

6.00 - 12.30 

14.00 - 18.00 

 szombaton: 6.00 - 12.30 

vasárnap: 6.30 - 10.30 

K ü l ö n l e g e s  a j á n l a t  

 

Mesefigurás 

gyerekruhák 

forgalmazása 

92-től 164-es 

méretig. Ná-

lunk a gyere-

ked tetőtől-

talpig felöl-

tözhet. Kínálatunkban találsz Angry Birds, Monster High, 

Hello Kitty, Pókember, Verdák, Violetta, Barbie és más me-

sehősökkel díszített kiváló minőségű ruhákat. Nyírpazony-

ban ingyenes kiszállítás! www.ujgyerekruha.hu  

Nyitva tartás: H, Sz, P: 9-11 és 14-17, K,Cs: 9-12 és 
15-17  Kedvezmények, aktualitások, akciók megta-

lálhatók  
http://segito-maria-nyirpazony.gyongypatikak.hu/  

honlapon 

Telefon (42) 230-117  
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