I. évfolyam, 3.szám

A helyi választási
bizottság tagjai
2014. szeptember
08-án lebonyolították a 2014. október 12-i helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán jelöltek sorrendjének kisorsolását.

2014. október

A nyilvántartásba vett egyéni listás jelöltek
szavazólapon szereplő sorrendje:

A nyilvántartásba vett polgármesterek szavazólapon szereplő sorrendje:
Takács Tibor
Roma Zsoltné
Vas Miklós
Bajkó László
Dubay Lászó

Vas Miklós
Erdei László
Bajkó László
Dr. Béres István
Roma Zsoltné
Ungvári Sándorné
Fekete Viktor
Takács Tibor
Mrenkó László Sándor
Hajzer Erzsébet
Hajdu Barnabás
Gál János

A Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a fent felsorolt személyek a 2014. évi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán a fenti sorrendben kerülnek rá a szavazólapokra.
Tisztelt Választópolgárok,
T i s z t e l t N yí r p a z o n yi L a k o s o k !
A helyhatósági választás egy község életében évekre meghatározhatja a település fejlődési irányát, fejlesztéseit, a lakosság komfortérzetét, ezért a Nyírpazonyi Hírnök előző számában az esélyegyenlőség alapján minden polgármester- és képviselő-jelöltnek
felkínálta a bemutatkozás lehetőségét.
Azoknak a jelölteknek, akik éltek a felhívással és megküldték bemutatkozó leveleiket, a helyi választási bizottság által kisorsolt
sorrendjében tesszük közzé programjaikat.

Nyírpazonyi Hírnök Nyírpazony Község
Önkormányzatának lapja.
Felelős kiadó: Nyírpazony Község
Önkormányzata.
Szerkesztés, tördelés: Horeczky Zoltán
Korrektúra: Horeczkyné Szabó Csilla Anita
Szerkesztő munkatársak:
Kerekes Mariann, Szabó Viktória

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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Kapu Zoltánné
Első gyermeke születése után hobbi szinten kötni kezdett, az
első munkákat családtagjainak ajándékozta. Mindig szeretett
volna horgolni, de túl nehéznek tartotta, így nem próbálta
egészen 2012-ig. Ekkor úgy döntött, interneten fog tájékozódni és kipróbálja magát. Az alapok elsajátítását követően
egy rózsát készített, amit a legjobb barátnőjének ajándékozott. Később egyre nehezebb technikákat tanult, amit mára
olyan szintre fejlesztett, hogy amikor meglát egy horgolás
mintát, azonnal tudja, milyen szemre lesz szükség a kívánt
eredmény eléréséhez.

Gál Istvánné
1946. február 02-án született
Nyírpazonyban.
2010-ben, amikor
nyugdíjba vonult, a
tél közeledtével a
kerti munkák sorának
is vége szakadt,
így új elfoglaltság után nézett. Ekkor talált rá a
gobelin varrás művészetére.
Először festett mintalapon gyakorolt és
amikor már elég tapasztalatot gyűjtött,
tűgobelinre váltott, amihez egy gobelinvarró mester segítségét kérte.
Mára olyan magas szintre fejlesztette
tudását, hogy a számítógépen szerkesztett leszámolható mintalap alapján a feshttp://nyirpaz ony.hu/

tetlen vászonra készíti
képeit. Egy-egy nagyobb mű elkészítéséhez 8 hónap intenzív
munkára van szükség,
de amikor elkészül, és
meglátja a bekeretezett művét a falra
akasztva,
felhőtlen
boldogság tölti el!

2014. október
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Köbli Benedek
Született: 2014. március 12.

Hirka Marcell
Született: 2014. január 25.

Kiss Hanna
Született: 2014. május 22.

Béres Olívia
Született: 2014. március 25.

Golenyák Gréta Kamilla
Született: 2014. május 27.

Kücsön Vanda
Született: 2014. május 16.

Stankóczi Lili
Született: 2014.február 25.

Váreczki Noémi Rella
Született: 2014. január 12.
http://nyirpaz ony.hu/
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Iskolánk legfiatalabb polgárai az 1. osztályosok. Nagyon hamar megszokták új
környezetüket. Kérdésünkre -„Miért jó az iskolában?”- az alábbi válaszok születtek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ádám Bendegúz:”Sokat tanulunk, és ettől
okosabbak leszünk.”
Bódi Amira: „Szeretek barangolni
Betűországban.”
Dancs Hajnalka: „Megtanulok tesizni.”
Deák Eszter: ”Örülök, hogy egy padban ülök
a barátnőmmel.”
Dorostyák Petra: ”Itt megtanítanak írni.”
Dubay László: „Sok olyan embert megismerhetek, akit eddig nem ismertem.”
Dubay Luca: ”Nagyon szeretem a testnevelés órát. Kíváncsian várom a néptáncot.”
Fekete Fruzsina: ”Itt sokat fejlődünk.”
Gagyi Noémi: ”Találkozhatok itt az unokatesómmal.”
Gál Dorina: ”Mert bölcsebbé tesz minket az
iskola.”
Hanász Gergő: ”Itt megtanulhatok olvasni.”
Holecskó Gréta: ”Kedvesek az osztálytársaim és a tanító nénik.”
Huszti Ádám: ”Találkozhatok a
„nagynénémmel”, Vajas Vikivel.”

14. Joó Szabolcs: „Láthatom a 6. osztályos tesómat.”
15. Kojsza Krisztofer: „Mert szeretek rajzolni.”
16. Kótai Oszkár: ”Sok itt a barátom, és játszhatok velük.”
17. Kovács-Hernádi Mór: ”Kedvesek hozzám a
tanító nénik. Új, számomra ismeretlen gyerekekkel találkozhatok.”
18. Nagy Dániel: ”Szeretem az összes órát és a
szüneteket is. Főleg a tízórai szünetet.”
19. Stekler Nóra: ”A barátnőm is ebbe az osztályba jár.”
20. Sulyom Dominik: ”Itt nem kell aludni.”
21. Szoták Dávid: ”Nagyon kedvelem az angolt.”
22. Tóth Zsombor: ”Új barátokat szerezhetek,
mert én nem az osztálytársaimmal jártam
oviba.”
23. Türk Luca Lea: ”Nagyon szeretem Csilla és
Marika tanító nénit is.”
24. Vass Sándor: ”Láthatom a testvéremet napközben. „

http://nyirpaz ony.hu/
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Aranyalma Óvoda
Nyírpazonyi sószoba
A nyírpazonyi Aranyalma
Óvodában, napjainkban nyitott
meg az újdonságnak számító
sóbarlang, dr. Vincent rendszere
alapján. Elsősorban a gyermekek
egészségének megóvása a cél.
Az óvodás és iskolás gyermekek
csoportos foglalkozás keretében
látogatják majd napközben, természetesen térítésmentesen. A
nyírpazonyi lakosságnak is lehetősége lesz kihasználni ezt az új
szolgáltatást, előreláthatóan délután 17.00 és este 21.00 óra között, meghatározott rendszer szerint.
A barlang kősókristályból készült, melynek levegője természetes, tiszta, allergénektől és
adalékanyagoktól mentes. Élettani hatása kiemelkedően fontos és
az orvosok is elismerik a só légutakra ható gyógyító, betegségmegelőző hatását, viszont az orvosi kezelést nem helyettesíti.
A különös (bakteriosztatikus,
baktericid) klímának köszönhetően a légúti nyálkahártyát valamint a bőrfelszín normál baktériumflóráját stabilizálja. A sós le-
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vegő elsősorban bőr- és légúti gyakorolt pozitív hatása fény
megbetegedések kezelésére al- elemekkel tovább fokozható.
kalmas.

A sómelegedő használatát asztmásoknak, allergiásoknak, sportolóknak és különböző légúti
megbetegedésben szenvedőknek
ajánljuk, melyek rendkívül jól
reagálnak a sós kezelésre. A
sóbarlangok és sóterápia használatának nem feltétele a szakorvos
javaslata.
Ezen kívül ekcéma, stressz,
depresszió, krupp, hangszálgyulladás kezelésére is előszeretettel használják, valamint a
dohányos felnőttek számára,
mintegy „tisztulásként” ajánlják. A hangulatos, egyedülálló
mikroklímával rendelkező helyiségben relaxációs zene szól,
amely nyugtató hatással bír az
idegrendszerre. Az egészségre

A gyakoribb allergiás megbetegedések és a levegőszennyezettség emelkedésével egyre nagyobb lesz az érdeklődés a
sóterápiákra, ahol a beteg szó
szerint könnyebben lélegzik. A
sóbarlangozás során mellékhatások nem jelentkeznek, viszont
nem ajánlott lázas állapot, fertőző és gyulladásos betegségek
esetében. Honlapunkra látogatva
(http://nyirpazony.hu/) részletesebb információkat is megtalálhat a szolgáltatásról, valamint
egyénre szabott szakmai információval Dr. Szim Katalin orvos, sóterápiás tanácsadó szolgálhat.
(K.M)

2014. október
Bodó Istvánné

1956. április 08-án születtem a
Borsod megyei Karos községben. Középiskolai tanulmányaimat Sátoraljaújhelyben a Kossuth Lajos Gimnáziumban végeztem. 1976-ban Szegeden az
Állami Védőnőképző Intézetben
védőnői képesítést szereztem.
Dolgoztam Szerencsen, 1978-tól
pedig Nyírpazonyban látom el
feladataimat. 1996-ban Miskolcon felsőfokú védőnői képesítést
szerzetem.
Az elmúlt 36 év alatt nagyon sok
gyermek született és nőtt fel a
kezeim alatt. Volt olyan év, ami-
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kor 40-45 gyermek született, sajnos ez a szám azóta évről évre
folyamatosan csökken. Ebben az
évben a várható születések száma, meghaladja a 25 főt. A munkám a terhesgondozással kezdődik, amelyben dr. Borbély László van segítségemre. Tevékenységem a gyermekek 16 éves koráig tart, amit dr. Nagy Edit
gyermekorvos közreműködésével látok el. Feladataim közé tartozik a testi, szellemi fejlettségük ellenőrzése, a státuszvizsgálatok – látás, hallás, színlátás –
elvégzése és a régebben készült
vizsgálat eredményeivel való
összehasonlítás, szükség esetén
a gyermek szakrendelésre küldése. Különösen fontos a rendszeres vérnyomás, súly ellenőrzése,
valamint a tisztasági vizsgálat,
amit az óvodában és az iskolában végzünk. Ezzel még nem ér
véget a teendőim sora, hiszen

2005 óta Baba-Mama klubot vezetek dr. Nagy Edit gyermekorvos, és 5-6 önkéntes részvételével. A találkozókon különböző
témájú előadások hangzanak el a
gyermekneveléssel
kapcsolatban. Emellett File Ferencné vezetésével kézműves foglalkozásokat tartunk a kézügyesség fejlesztése és új ismeretek szerzése
érdekében. A klub keretein belül
három fontosabb eseményt ünneplünk. Ezek a napok a Gyermeknap, az Anyatejjel Táplálás
Világnapja és a Mikulás, ahol a
gyerekeknek kisebb ajándékokkal kedveskedünk. Rendezvényeink támogatásáért nagy hálával tartozunk Dubay László polgármester úrnak és a képviselőtestület tagjainak.
Bodó Istvánné
védőnő

Az Anyatej világnapja
Az Anyatejes Táplálás Világnapját ünnepelte a Baba-Mama Klub 2014. augusztus
14-én a Batári parkban. A rendezvényen
dr. Nagy Edit gyermekorvos és Bodó Istvánné védőnő előadásukkal hívták fel a
figyelmet az anyatej jelentőségére, majd
azoknak az édesanyáknak, akik tartósan
anyatejjel táplálták gyermekeiket, emléklappal és egy szál virággal köszönték meg
a kitartásukat. A gyermekek verssel készültek az édesanyák tiszteltére, akik később ügyességi vetélkedőn vehettek részt,
majd gyermekeiknek kézműves foglalkozás keretein belül macit és pillangót készíthettek. A gyermekek sem unatkoztak,
hiszen 3 édesanya palacsintát sütött nekik
és arcfestéssel is várta őket a rendezvény
szervezője, Bodó Istvánné védőnő.
Sz.V.

Tisztelt Lakosság!
Nyírpazony Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2014. november 7.
A részletes pályázati kiírás a
www.nyirpazony.hu/
hivatkozási
címen található.

http://nyirpaz ony.hu/

8. oldal

2014. október

Testületi ülések száma a 2010 - 2014-es ciklusban: 83
Képviselők részvétele az üléseken:
Dubay László polgármester: 83
Gál János alpolgármester: 80
Erdei László képviselő: 80
Dr. Borbély László képviselő: 74

Hajzer Erzsébet képviselő: 68
Dr.Béres István képviselő: 66
Vas Miklós képviselő: 22

Nyírpazonyi Református
Egyházközösség
Simeon Szociális Szolgáltató
Központ októberi programterve

Állattartás kicsiknek és nagyoknak
Gyermekek és állatok kapcso- Milyen jó tanácsai vannak,
lata
hogyan tartsunk állatot?
A gyerekeknek és a szülőknek
Manapság egyre több család fel kell mérni, hogy alkalmasválaszt gyermeke mellé házi e a család állattartásra. Logikedvencet, legyen szó kutyá- kusan gondoljuk át, hogy a
ról, macskáról, nyúlról vagy család életébe milyen állat ilegyéb kis állatról. Sokan nem lik bele. A legfontosabb, hogy
tudják, milyen nagy felelős- van-e elég helyünk a tartására
séggel jár egy picike házi ked- és időnk a gondozására.
venc, ezért a lehető legmegfontoltabban kell kiválasztani Ki legyen a gazdája? A gyeraz állatot, melyet beengedünk mek vagy a szülő?
a család életébe. Ezzel a témá- Általában a házi kedvenc vával kapcsolatban megkérdez- laszt gazdát, és a legtöbb esettük a nyírpazonyi állatkórház ben a gyerekre esik a válaszorvosát, Dr. Sipos Katalint, tás. Nagyon fontos, hogy a
aki sok jó tanáccsal látott el szülők tanítsák meg a kicsikminket.
nek, hogyan kell megfelelően
gondozni az állatot. NyugodEgy gyermek mellé hány éves tan lehet a gazdája a gyerek,
kortól ajánlják a háziállat tar- viszont a szülő a háttérből feltását?
ügyelje, hogy minden rendben
A megfelelő higiénia figye- van-e?
lembe vételével és a szűrő- Melyik házi kedvenc terjeszt
vizsgálatok elvégzésével min- több betegséget, a kutya vagy
den állat tartható, nincs kor- a macska?
hoz kötve. Egészen csecsemő- Tévhit, hogy a macska több
kortól ajánlott az állattartás. betegséget terjeszt, mint a kuHa a gyermek és a házi ked- tya. Mindkettőnél veszélyes a
venc együtt nőnek fel, megta- bélférgesség, de ez a megfelenulnak bánni egymással. Az lő védőoltással elkerülhető.
állat tudni fogja hol a helye és Amire még nagyon oda kell
szépen segít felnőni a gyerek- figyelni az a bolha és kullancs
nek, ösztönösen tudja, hogyan elleni védekezés.
viselkedjen vele.
(K.M.)
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Október első hetében kerül sor a felújított Nyírpazonyi Görög Katolikus
Templom megszentelésére, melyen
minél többen szeretnénk részt venni.
Október második hetében az önkormányzat által szervezett idősek napján énekkarunk rövid kis műsorral
kedveskedik a meghívottaknak.
Október harmadik hetében szüreti
mulatságot tartunk, melyen a klubtagok, lakók és a dolgozók egyaránt
részt vehetnek az intézmény ebédlőjében.
Október negyedik hetében az 1956-os
eseményekről versekkel, felolvasásokkal emlékezünk meg az intézet
ebédlőjében.
Október végén pszichológust hívunk
beszélgetésre, aki mélyebben foglalkozik a szürke őszi időben a bentlakók és a klubtagok lelki életével. Felkészít a mindenszentekkel kapcsolatos emlékek terhének elviselésére.
Helyszín: intézet társalgója.
A Simeon Szociális Szolgáltató Központ társalgójában kerül sor minden
csütörtökön a Bibliaóra megtartására,
melyre Nagy József nagytiszteletű úr,
vallási és felekezeti hovatartozás nélkül hív és vár mindenkit.
Kézműves foglalkozásaink keretében
az intézet idős klubtagjai, valamint a
lakók közreműködésével folyamatosan készülnek a mindenszenteki koszorúk és az őszi dekorációk.
Szmollár Györgyné

2014. október

9. oldal
A díszpolgárok sora nem ért véget. Ebben a kiadványban a
legtöbbek által ismert dr. Borbély László a beszélgetőpartnerem.
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Felnőtt csapatunk jelenleg 5 fordulót követően az
előkelő 5.helyen áll a tabellán 10 ponttal, a megyei
II. osztály Rakamaz Takarék csoportjában. U 21–es
gárdánk a rengeteg új játékos érkezése miatt csapatépítés folyamatában tart. U 16 korosztályunk a Filo
SE–től kölcsönbe érkezett játékosokkal kezdte a
bajnokságot. A létszámhiány sajnos az U 13-ban is
gondot okozott. A problémát nyírbogdányi és nyírturai gyerekekkel sikerült megoldanunk. U 7, U9,
U11 és U13 –as csapataink továbbra is az OTP
Bank Bozsik Egyesületi Tornákon képviselik településünket.
Szeretnénk megköszönni Nyírpazony Község Önkormányzatának egyesületünk részére nyújtott éves
támogatását, a Településüzemeltetési Kft. dolgozóinak a futballpályán végzett munkáját és nem utolsó
sorban a közmunkások csapatának új pályánk csi-

2014. október

nosításában végrehajtott tevékenységét.
Zavartalan működésünkhöz és minél eredményesebb szereplésünkhöz várjuk továbbra is helyi vállalkozók támogatását.
Hagymási János
a sportegyesület elnöke

N yírp azon yi Refor mátu s Eg yh ázkö zség én ekk ara
Tavaly októberben alakult meg egyházközségünk
énekkara Nagy József lelkipásztor kezdeményezésével. A kórus egyik elsőként megtanult műve —
amely azóta mintegy jeligénk — a 134. zsoltár feldolgozása: „Úrnak szolgái, mindnyájan…”
A kar elsősorban az egyházi zenei művek
mellett zsoltárfeldolgozásokat, lelki énekeket, dicsőítéseket tanul és ad elő. Kicsiny csapatunk feladatait a gyülekezeti alkalmakon, Istentiszteleteken, evangelizációkon és nagy egyházi ünnepeken
látja el. Hamarosan kórustalálkozón is részt veszünk, melyre folyamatosan készülünk. Működésünk óta a gyülekezetben az éneklés is egységesebb, pontosabb lett, hiszen az énekkari próbákon
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tagjaink - minden szerdán másfél órán keresztül rendszeresen gyakorolják a felekezeti énekeket.
Arra törekszünk, hogy az énekelt többszólamúság
több örömöt, mint gyötrelmet okozzon tagjainknak,
ezért fontosnak tartjuk a művek dallami és harmóniai igényességét, énekelhetőségét. A karéneklés az
ember egyik legnemesebb és legmagasztosabb tevékenysége, hiszen az együtt muzsikálás örömében
részesül mind az énekes, mind dalos társai és a körülöttük lévő hallgatóság. A gyülekezeti éneklés és
a kórus szolgálata az Istentisztelet szerves része,
ugyanis hisszük, hogy amikor énekelünk, akkor Isten üzenetét is közvetítjük hallgatóságunk felé, miközben mi is feltöltődünk, hiszen a szeretet visszasugárzik ránk. Ezáltal az örömhírt továbbadni nem
csak szóval, hanem énekléssel is lehet. Így lesz az
ének közösségformáló erő, közös lelki táplálék,
mindennapi kenyér. Végül álljon itt a 104. zsoltár
33. verse az énekkar létének és működésének mottójául: „Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok!”
Szeretettel várjuk próbáinkra gyülekezetünknek
azon tagjait, akik éneklésükkel is szolgálni akarják
a Mindenség Urát. A minden szerdán 1800 -tól 1930óráig tartó próba egyben Istentiszteleti alkalom is,
hiszen áhítat és imádság erősít meg minket feladataink ellátásában.
Szabó László Péter
kórus tag

2014. október

11. oldal

Szabó Erika és Horváth Zoltán házasságkötése
„ Tanuld olvasni sok néma jelem, szemmel is hall az okos szerelem.”
(Shakespeare)

2014. szeptember 6-án Nyírpazony Község Önkormányzatának szépen felújított parkjában került sor
a jeles eseményre. A templomi szertartás a Nyírpazonyi Református Egyház épületében folytatódott.
Ezúton kívánunk nekik nagyon sok boldogságot, örömökben teli közös életet.

É tke z tetés
Az elmúlt években nagyon sok
változás ment végbe az óvoda
életében, köztük a konyha is
reneszánszát éli.

Rengeteg újdonság került terítékre, de nem mehetünk el az óvodások étkeztetési
reformja mellett sem.
A konyhán jelenleg hét alkalmazott dolgozik Székely Zoltán
élelmezésvezető
irányítása
alatt. Az alapanyagok nagy részét az önkormányzati földterületről gyűjtik, amit a Szociális
Föld Program keretein belül,
vegyszermentesen állítanak elő,
bár az idén termesztett növények mennyiségét a napokban
nagymértékben csökkentette a
jégkár.
Szeptemberben nem csak az

óvoda nyitotta ki kapuit, de elkezdődött az őszi termés begyűjtésének időszaka is, amit
azért érdemes megemlíteni,
mert a téli ellátás érdekében
házilag készített befőttekkel
fogják változatossá tenni az étrendet és nem tartósítószerrel
teli konzerv alapanyagokkal.
A menü kialakításában nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a
gyerekek minden nap friss zöldséget, gyümölcsöt és tejtermékeket fogyasszanak. A pékáruk
különböző formában is jelen
vannak az étkeztetésben. Ilyen
a teljes kiőrlésű zsömle és a
sajttal töltött kifli (croissant). A
változtatások közé tartozik,
hogy az egészséges táplálkozás
szabályait követve az ételek só
és cukortartalmát nagymértékben csökkentették, melynek célja a gyermekek kóros elhízásának visszaszorítása, a magas

vérnyomás megelőzése.
Székely Zoltán élelmezésvezető
a megreformált étkeztetési előírások szerint állítja össze a menüt úgy, hogy a kicsik minél változatosabb étrendet kövessenek. Ilyen például az óvodások
kedvence a répachips, saláták,
valamint a friss zöldségekből és
gyümölcsökből készült krémlevesek (sárgabarack, póréhagyma és brokkoli). A közeljövőben
új ételekkel bővül a repertoár.
Az étlapra kerülő újdonságok
között feltűnik a burgonyában
sült tonhal, spenótos csirkemell
penne tésztával, zöldséges halfelfújt, spárga- vagy hagyma
krémleves daragaluskával, zöldséges töltött csirkemell, zöldfűszeres burgonyapüré.
(Sz.V.)

http://nyirpaz ony.hu/
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Tisztelt Nyírpazonyi Választópolgárok!
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Roma Zsoltné vagyok, 46 éves, 23
éve élek Nyírpazonyban. Jelenleg
a ZSO-LA Fém Kft-nél dolgozom
Nyírpazonyban. 2014. januárjáig
15 éven keresztül a Nyírpazonyi
Önkormányzatnál igazgatási ügyintézőként és helyettes anyakönyvvezetőként dolgoztam. A 15
év alatt sok nyírpazonyi embert, családot ismertem
meg, azonosulni tudtam nehézségeikkel és minden
tőlem telhető segítséget megadtam ügyfeleimnek.
Azért indultam a helyi választásokon, mert nyitottan szeretnék a község lakóinak szolgálatában
állni és Önökkel közösen szeretném tovább vinni
községünket a fejlődés útján.
Mindezek érdekében a
következőket szeretném
megvalósítani:
Legfontosabb feladat a település működőképessé-

gének fenntartása,

a csapadékvíz elvezető rendszert teljes mértékben
felújítanám és folyamatosan gondoskodnék annak
karbantartásáról,
térfigyelő kamarákat szerelnék fel a község több
pontján a lakosság közbiztonsága és anyagi javaik
védelme érdekében,
helyi vállalkozók bevonását támogatnám a kivitelezések során,
járdákat építenék, a meglévőket felújítanám a biztonságos gyalogos közlekedés érdekében,
a község bel- és külterületi útjait folyamatosan
karbantartanám, földútjaink aszfaltburkolatot kapnának,
intézményeink: óvoda; iskola; könyvtár; konyha;
Polgármesteri Hivatal fenntartását biztosítanám,

munkahelyeket teremtenék, emberséges közfoglalkoztatás keretében termelő munkát biztosíta- az óvodai nevelés és iskolai oktatás fejlesztéséhez
nék, munkahelyteremtő pályázatokat, oktatás- szükséges eszközök meglétéről gondoskodnék,
képzési
pályázatokat,
önfenntartásra
(növénytermesztés, állattartás) vonatkozó pályázatok benyújtásával,

informatikai oktatás eszközbeszerzését támogatnám,

támogatnám a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását,

az iskolai étkeztetésben az önkormányzat által
megtermelt vegyszermentes zöldségeket használnánk fel, támogatva ezzel a gyermekek egészséges táplálkozását,
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ügyfél centrikus és szakmailag kiváló hivatali
ügyintézést biztosítanék, az ügyfélfogadási időt
meghosszabbítanám,
a lakosságot megfelelően szeretném tájékoztatni a
kedvezménnyel járó támogatásokról, szolgáltatások igénybevételének lehetőségeiről,
fontosnak tartom a meglévő szociális juttatások,
támogatások további folyósítását, hiszen nagyon
sok anyagi nehézséggel küzdő családnak nyújt ez
a támogatás átmeneti segítséget,
a tanyagondnoki szolgálatot rendeltetésszerűen
működtetném, a külterületi vagy egyéb belterületi
lakosok egyes alapszolgáltatáshoz való hozzájutását biztosítanám, amely a következő szolgáltatáhttp://nyirpaz ony.hu/

könyvtári szolgáltatásokat fejleszteném,

iskolai szünetben a gyermekek napközbeni felügyeletét biztosítanám a szabadidő tartalmas eltöltésével és felnőtt felügyelettel,

jó tanuló gyermekek ösztöndíj pályázatát támogatnám,
biztosítanám a tanórán kívüli gyermekmegőrzést,
támogatnám a gyermekek kirándulását, nyári táboroztatását,
ingyenes tízórait biztosítanék,
a rászoruló gyermekek részére biztosítanám a
nyári étkeztetést,
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a pályázati lehetőségeket minden esetben a lakossági igények figyelembe vételével szeretném
kihasználni,

sokat tartalmazza: közreműködés étkeztetésben,
házi segítségnyújtásban, közösségi és szociális
információk szolgáltatásában, az egészségügyi
ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (háziorvosi
rendelésre, egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása), óvodáskorú,
iskoláskorú gyermekek szállítása (óvodába, iskolába), illetve egyéb gyermekszállítás,
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12. oldal

13. oldal

megoldanám az iskolás gyermekek ebéd időben
történő étkezését az iskola épületén belül – jelenleg a Széchenyi utcai ebédlőbe járnak a gyermekek ebédelni kitéve az időjárás viszontagságainak,
szabadidős, sportolásra alkalmas parkot létesítenék,
településőröket foglalkoztatnék az iskolaidőben
csellengők visszaszorítására és a nappali közbiztonság megőrzése érdekében,
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Komoly feladat a fiatalok kulturált szórakozási
feltételeinek biztosítása. Ehhez pályázati lehetőség
keresése kulturális centrum létrehozása érdekében,
A jövőben is biztosítanám a nyírpazonyi főiskolás
és egyetemi hallgatók részére a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat,
támogatást nyújtanék a helyi civil szervezeteknek:
– Színi Károly Alapítvány;
– Kikelet Nyírpazonyi Idősekért, Gyer-mekekért
Alapítvány;
– Nyírpazonyi Nők Klubja;
– Nyírpazony-Kabalás Polgárőrség;

– Nyírpazonyi Polgárőrség;
– Sportegyesület Nyírpazony;
– TRIAKTÍV Sport Egyesület;
– Prudens Ifjúsági és Kulturális Egyesület;
– Baba-Mama Klub;
Csalogány Idősek Klubja,
támogatnám a helyi egyházakat:
– Nyírpazony Görögkatolikus Egyházközség
– Nyírpazonyi Református Egyházközség
– Hetednapi Adventista Egyház
a működő sport szakosztályokat támogatnám, új
szakosztályt hoznék létre a sportolás szélesebb
körű népszerűsítése érdekében. Tömegsport, versenysport fejlesztése, annak nagyobb mértékű támogatásával,
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Programom további része a kötött karakterszám
miatt a képviselőjelöltségem alatt található.
Roma Zsoltné
független jelölt
Folytatás a 16. oldalon

Tisztelt Nyírpazonyi lakosok!
Tisztelettel
köszönöm
a
lehetőséget, mellyel megtiszteltek
és az önkörmányzati választáson
mint független polgármester jelölt
indulhatok.

(Lorraine Heath )

a problémákban, melyek nem tartoznak szorosan az
önkormányzat feladatai közé.
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Feladataim között fontos szerepet töltene be a
településen
jelenleg
folyó
fejlesztések,
korszerűsítések
folytatása.
Nyírpazony
Bajkó László 49 éves, 2003-ban nyírpazonyba működésének fenntartása.
BEKERÜLT, feleségemmel és két gyermekemmel
élek. Feleségem a kormányhívatalban, Gergő fiam -Olyan magasszintü szakmai stáb müködtetése
( 22 éves ) pénzintézetben dolgozik, Kinga lányom (lehetőleg a település lakosai közül pályázva)
( 18 éves ) az Arany János gimnáziumban végzős , amely a mai folyamatnak megfelelön figyelik és
készül az érettségire.
minden tudással rendelkeznek hogy a pályazati
lehetöségek nagyszámu arányban sikereket
Az előző sorokat olvasva biztos sokan hozzanak, mely további lehetöségeket nyújtanak a
meglepődnek azon hogy a BEKERÜLT nagy még meg nem valósult fejlesztésekre.
betűvel van írva.
Ezt különös tekintettel azért emeltem ki, hiszen Ezirányú tevékenység az egész településre kiterjed
nem tőzsgyökeres nyírpazonyi lakos vagyok, mégis mely magába foglalja mind a bel-és külterületet.
ugyan annyira gondját viselném, és viselem a
közösségüknek hiszen ez mindannyiunk érdeke.
Mely cél nagyon fontos a település részek
egyenrangúságának kiegyenlítéséhez.
Amennyiben lehetőséget kapok, szeretném a
lakosság teljes bevonásával, mindenki számára Lehetőségeket kihasználva ígéretek nélkül az alábbi
átláthatóan intézni a lakosság önkormányzatra feladatokat tartanám szem elött.
háruló feladatait, illetve segítséget nyújtani azokban
http://nyirpaz ony.hu/
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„ MINDEN ÍGÉRETET SZÁMON KÉRNEK EGYSZER“
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-Önfenntartó
település
kialakítás
mind
mezőgazdasági, mind energetikai fejlesztések
tekintetében.
-Ipari
területek
kialakítása
vállalkozások
betelepítése céljából.
-Megye székhely közelségének kihasználása közös
pályázatokkal.
-Szomszédos településekkel történő közös pályázat
benyújtása.
- Megváltozott település szerkezetéhez igazodva
közintézmények
ügyfél
fogadás
rendjének
átszervezése.
- Postahivatal és takarékszövetkezet nyitvatartási
rendjének módositása érdekében tárgyalások
lefolytatása.
-Tömegközlekedési eszközök járatszámának és
útvonalának modosítása az utazó közönség
igényfelmérése alapján,
-Közösségi tereken olyan ezközök elhelyezése mely

között minden korosztály megtalálja a saját vagy
hozzátartózója számára a legmegfelelőbbet.
Ezek és ehhez hasonló terveket pályázatok nélkül is
meg lehet valósítani ,de mivel az önkormányzat
müködési
feltételei
az
aktuális
pályázati
lehetőségeken is múlik ezért a fent leírt fő feladatot
tartom nagyon fontosnak mely fejlesztések,
korszerűsítések lehetőségét adja.
Kérem
amennyiben
az
elképzelésemmel
egyetértenek, úgy a szavazatukkal adjanak
lehetőséget arra, hogy bizonyíthassam hogy
„bekerültként“ is tudom a közösség érdekeit
szolgálni.
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Megtisztelő bizalmukat megköszönve.
Tisztelettel: Bajkó László
polgármester jelölt

Tisztelt Nyírpazonyi Lakosok!
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Az Önök bizalmából 2010-től Nyírpazony
polgármestere vagyok. Előtte a Metro Kereskedelmi Kft. debreceni áruházának igazgatója voltam.
Nős vagyok, három gyermek édesapja.
Mindenekelőtt szeretném megköszönni azt a közel
900 aláírást, amellyel támogatták azon szándékomat, hogy ismét elindulhassak polgármester jelöltként az őszi önkormányzati választáson.

ból, igényekből tevődik össze, melyek nagyságrendjük és forrásigényük alapján rövid- és hosszú
távú tervek formájában csoportosíthatóak.
Amennyiben egy mondatban kellene összefoglalni, hogy mi lenne a következő ciklus legfontosabb feladata, azt mondanám, hogy szeretném
folytatni az elkezdett munkát. Optimistán tekintek
a jövőbe egyrészt azért, mert néhány nagy volumenű dolgot, amely „örökségként maradt” az elmúlt
ciklusból, megoldottunk. Ezek az ügyek már nem
kötnek le energiákat. Másrészt kialakítottuk és működtetjük azt az eszközrendszert - pl. a Településüzemeltetési Kft. létrehozásával -, amelyre lehet a
jövőben építeni. Harmadrészt az elmúlt négy év
beruházásainál arra is figyelmet fordítottunk, hogy
egy-egy befejezett munka tartósan szolgálja az itt
élők érdekeit, így a jövőben más területre lehet
koncentrálni.

Köszönöm a bizalmukat, amely azt az üzenetet is közvetítette számomra, hogy jó úton járunk és ezt az utat folytassuk tovább.
Számos olyan terület van településünk életében,
ahol sikerült előrelépnünk, de mindenhol van még
Amennyiben végigtekintünk településün- tennivalónk, hiszen tovább kell fejlesztenünk:
kön, meggyőződhetünk az elmúlt négy év lendülecsapadékvíz-elvezetésünket,
tes munkájáról. Számos befejezett és jelenleg is
útjaink, járdáink építését, karbantartását,
folyamatban lévő fejlesztés, beruházás mellett
intézményeinket,
több tervem van, amely az itt élők életét teheti kéközbiztonságunkat,
nyelmesebbé. Ezen elképzelések nagy része a teleszolgáltatásainkat,
pülésünkön élők által megfogalmazott javaslatokkulturális és sportéletünket.
http://nyirpaz ony.hu/
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Nevem Dubay László. Tanulmányaimat a Debreceni Egyetemen
folytattam, ahol agrármérnöki diplomát, majd a Nyíregyházi Főiskolán mérnök-közgazdász diplomát
szereztem. Középfokú angol nyelvvizsgával, és tárgyalóképes nyelvtudással rendelkezem.

15. oldal
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gel jár. A 2014-2019 időszak lesz az első, amelyben
Támogatnunk kell munkahelyteremtő elkép- önkormányzati képviselőket és polgármestert nem
zeléseket, tovább kell gyarapítani önkormányzati négy, hanem öt évre választunk. Véleményem szevagyonunkat.
rint egységes, széthúzásoktól mentes testületre van
szüksége a településnek annak érdekében, hogy ne
Mindezeket úgy kell elérnünk, hogy közben maradjunk le az előttünk álló lehetőségekről, és a
a megteremtett értékeinkre, javainkra vigyázunk és megkezdett úton, az eddigiekhez hasonló lendületműködtetjük, kiépített kapcsolatainkat ápoljuk egy- tel tudjuk tovább haladni.
házainkkal, civil szervezeteinkkel, testvértelepülésünkkel, és segítünk az arra rászorulókon.
Tisztelettel: Dubay László
polgármester jelölt
Kedves Választópolgárok!
A döntés, amelyet az önkormányzati választásokon
meghoznak, az eddigieknél is nagyobb felelősség-
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Tisztelt nyírpazonyi választópolgár!
óvodába tortákat; a sportnak az öltöző új burkolatát; a temetőben urnafalra fedkőkészítését, helyi
rendezvényekre tombolaajándékokat stb. ajánlottam fel.
Továbbra is kitartok az olyan együttműködési
kezdeményezések mellett, amelyek a rendszeresség, a példamutatás és eredményesség értékével
Nyírpazony működését és az itt lakóknak életminőségét a legjobban szolgálja.
Támogatásukkal újra független képviselőjelölt
lettem,
az Ön szavazatával a leendő képviselőtestület tagja
lehetek!
Megválasztásom esetén
a képviselői tiszteleti díjamat újra
a helyi intézmények, egyesületek támogatására
használom fel!
Köszönöm megtisztelő bizalmukat!
Tisztelettel:
Erdei László
„Akinek célja a helyes élet -,
annak eszköze az emberség.”

http://nyirpaz ony.hu/
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2014. október 12.
napján újra önkormányzati választás lesz Nyírpazonyban. Talán most
alakult ki az a helyzet,
amely éles bírálatok, de
igen fontos döntések
színterévé alakította településünket. Fontos, hogy
kit választunk polgármesterünknek és a képviselőtestület tagjainak.
Erdei László vagyok, 42 éves. Nyírpazonyban 21
éve élek feleségemmel, Évával és iskoláskorú gyermekeinkkel, Lászlóval és Virággal.
Irányvonalam maradt a munka becsülete és az
emberek tisztelete, melyeknek betartása segítette
eddigi életemet és munkámat.
Az elmúlt négy évben az Önök szavazatával képviselő lettem. Ígéretemet betartva támogattam
minden olyan megvalósítható elképzelést és igényt,
ami Nyírpazonyt és az itt élő emberek fejlődését
szolgálja. Ezen idő alatt településünk nagyon sokat
fejlődött, átalakult és megváltozott. Mindezek a helyi családoknak, egyesületeknek, az egyháznak, valamint a jövő nemzedékének kibontakozási lehetőségek sorát alapozta meg.
MINDENNEK HELYE ÉS IDEJE VOLT.
Képviselői tiszteletdíjamat négy év alatt visszafordítottam a helyben működő intézmények és
egyesületek javára:
- az iskolába 4 db cd-s mini hifit, kerti csúszdát; az

2014. október
Tisztelt Nyírpazonyi választópolgár!
A nevem dr. Béres István,
nős, két gyermek édesapja.
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tétektől mentes, négyéves időszak zárható le, községünkben Önök számára is, Tisztelt Választópolgárok, számtalan kézzelfogható és az életünket megAz 1999. évben végeztem
könnyítő, komfortosabbá tevő eredmény tapasztaljogászként a Miskolci Egye- ható.
tem Állam- és Jogtudományi
Karán.
Nyírpazony életében a permanens, ésszerű, a lehetőségeinkhez mért, ezen túlmenően a központi korAz egyetem elvégzését követően és jelenleg is a mányzat adta előirányzatokhoz igazított építkezés
családunk tulajdonában álló vállalkozásban dolgo- folytatásának véleményem szerint mindenképpen
zom, amely külföldi és belföldi multinacionális cé- záloga a Képviselő Testület tagjainak együttgondolgek számára gépalkatrészek, gépelemek gyártásával kodása és széthúzásoktól mentes, egymás közti vifoglalkozik.
szonya.
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Az önkormányzat életében képviselőként a 2003. Úgy gondolom, hogy az elmúlt ciklusban elért eredévtől kezdődően veszek részt.
mények tükrében, ez mindenképpen jellemzője volt
a 2010 - 2014 években tevékenykedő képviselőA megelőző két választási ciklushoz képest a 2010. testületnek.
- 2014. időszak összehasonlíthatatlanul eredményesebb volt, amely egyrészről köszönhető az agilis Amennyiben Önök számára is fontos Nyírpazony
polgármesterünknek és a Képviselő Testület tagjai érdekében ez a mentalitás, kérem szíveskedjen szaközött kialakult kohéziónak.
vazatával megtisztelni.
Dr. Béres István

Tisztelt Nyírpazonyi Választópolgárok!

A kötött karakterszám miatt programom első része a polgármester
jelöltségem alatt található.
Programom folytatása a következő:

generációs programok szervezésével,
biztosítanám a közterületek tisztaságát, parlagfű
mentes, virágos és tiszta levegőjű települést szeretnék,
közvetlen kapcsolatot létesítenék a lakossággal,

a A község lakosságáért tett 15 évi munkám a biztonyírpazonyi lakosságnak, havonta egy kulturális síték arra, hogy ezeket a célokat közösen, együtt
rendezvényeket,

fesztiválokat

szerveznék

Önkormányzati választás 2014

eseményt szerveznék, nyári időszakban szabadtéri
színpad keretében a Batári parkban,
megoldanám, hogy a lakosság helyi adóügyben a
postán is tudjon csekket befizetni,
a helyi termelői piacon a nyírpazo-nyi lakosoknak
ingyenes árusítási lehetőséget biztosítanék,
a Turai út 1. szám alatti ingatlan vezetékes áram
ellátását megoldanám (a XXI. században még van
olyan lakás Nyírpazonyban ahol nincs áram),
lehetőséget keresnék a hétvégi buszközlekedés
sűrítésére,
Idősek, egyedülállók tekintetében távfelügyeleti
riasztórendszert szeretnék kiépíteni,
idősek és fiatalok kapcsolatát erősíteném közös
http://nyirpaz ony.hu/

meg tudjuk valósítani.

Képviselőként történő megválasztásom esetén is a
fenti programok megvalósulása mellett fogok kiállni és minden döntésemben a lakosság érdekeit
fogom figyelembe venni.

Kérem Önöket, hogy amennyiben egyetértenek céljaimmal, tiszteljenek meg bizalmukkal. Szavazzanak rám, hogy együtt tehessünk településünk további fejlődése érdekében.
Roma Zsoltné
független jelölt
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Ennek következményeként és azon túlmenően, hogy Tisztelettel:
a rendszeres munkában résztvevők között egy ellen-

17. oldal
Tisztelt Nyírpazonyi Lakosok !
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Ungvári Sándorné Julika vagyok,
25. éve élek a községben. Közgazdasági végzettséggel rendelkezem. Hivatásos katonaként kerültem nyugállományba, majd 17
évig mint vállalkozó működtettem a Gazdaházat. A Nyírpazonyi
Nők Klubjának 11 éve vagyok az elnöke. 20062010-ig a képviselő-testület tagja voltam, sok ötletet
és javaslatot tettem, melyek kivitelezése az évek
alatt megvalósult. Ilyen volt a kabalási játszótér
megépítése, gépjármű vásárlása, bankautomata telepítése, internet hozzáférés; „igen” szavazatommal
támogattam a kerékpárút építését, a Kabalási járdasziget kialakítását.

csapadékvíz elvezetésének megoldása,
„kamerával ellátott település”,
„kulturális centrumot” építeni, melyben az alábbi szolgáltatások kapnának helyet:
könyvtár,
„Ifjúsági kávéház”,
kondicionáló terem,
rendezvényterem,
civil szervezetek.
Bölcsőde, vagy gyermekház kialakítása.
Batári parkban vizesblokk építése.
A kulturális programok összehangolása.
A környező kisebb településekkel a kapcsolat
tovább mélyítése.

Az elmúlt évek alatt társadalmi, önkéntes munkával
igyekeztem hozzájárulni a község kulturális életének a fellendüléséhez, pl. Nyírpazonyi Nők Klubja,
Az évek alatt megismerhettem a lakosságot és ők is ahol 11 éve olyan közösséget képviselünk, mellyel
engem. Nálam az emberek állnak a középpontban. remélhetőleg a lakosság is elégedett /egészségügyi
Lételemem a segítségnyújtás, a tenni akarás. Ezt
szűrések, ruhagyűjtés, kiállítás, önálló műsorok, jóazonban nem lehet másképpen, csak ha összefotékonykodás/.
gunk.
Újból szeretnék részt venni független képviselőként
az önkormányzati munkában, hogy a fent leírtak
Nyírpazony egy jól működő, biztonságos és maxi- megvalósulhassanak. Ehhez kérem a segítségüket,
málisan élhető község. Mit szeretnék még tenni és támogatásukat, szavazatukat.
javasolni, hogy még jobb legyen?
Ungvári Sándorné
Legfontosabb – pályázatból megvalósítható – teenfüggetlen jelölt
dők:
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Felnőtt gyermekeim és unokáim vannak.

Önkormányzati választás 2014

Fiatal, határozott és elkötelezett
ember vagyok. Nyírpazonyban
nőttem fel és erről a településről
indultam el azon az úton, amely
odáig vezetett, hogy készen állok a
település
érdekeit
szaktudásommal és minden akaratommal a közösség érdekében, a legteljesebb mértékben szolgálni.

ség, új lendületet kell adni az önkormányzatnak, a
helyi vállalkozásoknak és a településüket szerető
lakosságnak egyaránt.
Egy megújulni vágyó településnek olyan képviselőtestületre van szüksége, amely képes új lendületet adni és tovább segíteni a helyi fejlesztések megvalósítását. Olyan képviselőkre van szüksége a településnek, akik tudják érvényesíteni érdekünket a
lehetséges pályázatok ügyében, felkutatni a fejlesztésekhez szükséges pénzeket, összefogni a belső
erőforrásokat és megbecsülni azokat az embereket,
akik itt élnek, akik tudásukkal, tehetségükkel, tenni
akarásukkal Nyírpazonyban tevékenykednek.

Arra kérem Önöket, hogy nézzenek körbe a településen és győződjenek meg arról, hogy Nyírpazony
elindult a fejlődés útján. Ahhoz, hogy az elmúlt
időszakban megvalósult fejlesztéseket sikeresen
véghez lehetett vinni, megújulásra volt szükség. Az
új és nagyobb kihívást jelentő feladatoknak való A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
megfelelés érdekében további újításokra van szük- munkatársaként tapasztalatot szereztem hazai és

http://nyirpaz ony.hu/
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határon átnyúló pályázati források hasznosításában,
valamint rálátással és naprakész ismeretekkel rendelkezem a hazai közigazgatási, pályázati rendszerek működéséről.

Nyírpazony ereje és szépsége a civil szervezetek
aktivitásában, az egyházak lelki támogatásában, a
vállalkozások és intézmények munkájában, az idősebb generációk tapasztalatában és a fiatalok kreativitásában rejlik. Ezekre az értékekre számítva, tudáKépviselőként mindent megteszek azért, hogy Nyír- somat és energiámat felajánlva szeretnék Nyírpapazonyban újult erővel és még sikeresebben megva- zony képviselője lenni.
lósuljanak azok a fejlesztések, amelyek az itt élő
Fekete Viktor
családok, vállalkozások érdekeit szolgálják.
Az Ön képviselőjelöltje
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Tisztelt Nyírpazonyi Lakosok !
Független jelöltként indulok az ön- mányzati hatáskörű segítése.
kormányzati képviselői helyért, A földrajzi környezetünkben lévő településekkel a
melyhez kérem támogató voksolá- kapcsolat továbbfejlesztése.
sát.
A képviselői munkát szolgálatnak tekintem, a testüAz alábbiakban vázolom a segítő leti munkában a döntéseimnél a lakosság érdekeit
szándékú programomat és megvá- helyezem középpontba megválasztásom esetén.
lasztásom esetén kérem a lakosság
egyetértését és segítségét ennek megvalósításához: Iskoláim:
- Kereskedelmi Főiskola Marketing és Vállalkozó
szakirány - Szolnok
- Jogi Szakokleveles Közgazdász - Pécsi Tudományegyetem
Munkatapasztalataim:
- Megyei Fejlesztési Tanács tagja 4 évig,
- Munkaügyi Tanács tagja 20 évig,
- Területi Egészségbiztosítási Bizottság elnöke 4
évig,
- önkormányzati képviselő Nyírpazonyban 8 évig,
4 évig alpolgármester,
- Nyírpazony-Kabalás Polgárőr Egyesület Elnöke
15 éve.
Mrenkó László Sándor
független jelölt

Tisztelt Nyírpazonyi Lakosok!
Hajzer Erzsébet vagyok
1957.01.09-én születtem
Nyírpazonyban, azóta is itt
élek. 1986. május 01-től
pedig itt is dolgozom Dr.
Borbély László háziorvos
rendelőjében, ápolónőként.
2002-től jelenleg is önkormányzati képviselő vagyok, ezen belül is elsősorban a szociális bizottság
elnöke.
http://nyirpaz ony.hu/

Szeretném megköszönni az ajánlásokat melyekkel
most újra elindulhatok a 2014. október 12-ei önkormányzati választáson képviselőként.
Amennyiben az eddigi munkám tekintetében Önök
szerint érdemes vagyok a bizalmukra, akkor ezt
ezúton is szeretném megköszönni, és továbbra is a
Nyírpazonyi érdekeket képviselni.
Tisztelettel: Hajzer Erzsébet
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Tovább erősíteni a lakosság komfortérzetét a közrend és a közbiztonság biztosításával.
Családok, idősek, elesettek élethelyzetének segítése
az egyházakkal együttműködve.
Naprakész pályázatokkal folytatni községünk fejlesztését, a beruházások megvalósítását, ebbe a
munkába a helyi vállalkozókat is bevonni.
A helyi televízió és újság lehetőségeit kihasználva
folyamatos kapcsolat kialakítása a lakossággal.
Civil kerekasztal bővítése és működtetése: önkormányzat – ifjúsági referens – iskola – óvoda – sportkör – polgárőrség és nők klubja.
Sportpálya nyitottá tétele az óvodai, iskolai és felnőtt sportolási lehetőségre.
Foglalkoztatási lehetőségek kihasználása a központi
támogatások ez irányú igénybevételével.
Helyi vállalkozók támogatása, problémáik önkor-

19. oldal
Tisztelt Nyírpazonyi Lakosok!
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Gál János vagyok, 57 éves,
született nyírpazonyi lakos.
Nős, két felnőtt gyermek
édesapja. Georgina lányom
művészettörténész, Budapesten dolgozik. Ákos fiam
harmadéves a Nyíregyházi
Főiskola mérnöki karán, jelenleg az „Oktán” benzinkutat irányítja Nyírpazonyban. Feleségemmel saját vállalkozásunkban
dolgozunk 1990 óta.

tagja vagyok az „öregfiúk” labdarúgócsapatának, melyet ma is támogatok.
2010 óta vagyok a Nyírpazonyi Polgárőr Egyesület alapító tagja és elnöke. Jó kapcsolatot
ápolok a civil szervezetekkel, így a Nyírpazonyi Nők Klubjával, Nyírpazonyi Idősek
Klubjával, az egyházakkal, stb. Szeretem a
lakóhelyemet ahol élek és szeretem az embereket. Ebből adódóan szívesen segítek
másokon is, szívesen dolgozom azon, hogy
a falu, ahol élek fejlődjön, és mindannyian
jobban érezhessük itt magunkat.
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1994 óta vagyok önkormányzati képviselő, öt
cikluson keresztül. 2006-ig alpolgármesterként tevékenykedtem, majd egy négyéves
Bízom abban, hogy tovább bírhatom a
ciklust kihagyva újra ezt a feladatot töltötnyírpazonyi lakosok bizalmát, és közösen
tem be a mai napig. A jelenlegi polgármesjobbá tehetjük életünket községünkben.
terrel, Dubay Lászlóval jó emberi és munka- Az előző években a település fejlődése, kulturális
kapcsolat alakult ki, mely az elmúlt 4 év élete elindult és az elmúlt 20 évi munkám biztosíték
eredményeiben is jól tükröződik.
arra, hogy ez az irány folytatódhat.
Gál János

Választási kisokos
A szavazás ideje: október 12. (vasárnap) 6 és 19 óra között.
A szavazás helye: az Ön lakcíme szerinti szavazókör.
A pontos címet a névjegyzékbe vételről szóló értesítő tartalmazza.
Vigye magával lakcímkártyáját, érvényes személyi igazolványát.
Önkormányzati választás 2014

Figyelmesen olvassa el, hány szavazatot adhat le.
Polgármester jelölteknél egynél több szavazatot ne helyezzen el a szavazólapon.
A képviselő-testület jelöltjei közül, maximum 6 főt választhat.
Kevesebbet lehet, többet nem!
Érvényesen szavazni a jelölt melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet,
például (x vagy +):

http://nyirpaz ony.hu/
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1994-től 2012-ig a helyi labdarúgó szakosztály Tisztelettel:
elnökhelyettese voltam. A sport iránti elhivatottságomat jelzi, hogy jelenleg is aktív

20. oldal

2014. október
A Nyírpazonyi Coop üzlet folyamatos akciókkal, bőséges árukészlettel,
valamint kedden és csütörtökön friss
baromfi húsáruval várja kedves vásárlóit.
Erzsébet utalvány elfogadó hely.
4531 Nyírpazony Széchenyi utca 1. sz.

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig:
6.30-18.00
Szombaton: 6.00-14.00
Nyitva tartás:
hétfőtől-péntekig 10-18 óráig

Vasárnap: 7.00-12.00

Az Oktán benzinkút Nyírpazonyban immár 1 éve áll a lakosság, illetve kis és nagy
felhasználók rendelkezésére, akár 10 Ft-tal olcsóbban (mindenféle pontgyűjtés és
játékok nélkül). Ezen alkalomból találtuk ki a hamarosan induló "Tankoljon ingyen" játékunkat, amiről részleteket és a játékszabályokat a készülőben lévő honlapunkon fog megtalálni. Minden olyan céget, nagyfogyasztót, aki szeretne a havi
üzemanyag költségén csökkenteni, kedvezményes ajánlattal várunk.

Állatorvosi rendelő Nyírpazony
Széchenyi utca 11.
Dr. Sipos Katalin állatorvos
Dr. Fölker Krisztina állatorvos

Pazonyi Fogadó

Elegancia, Minőség,
Romantika

NYITVATARTÁS
Hétfő: 9.00-11.00
Kedd:18.00-20.00 (téli időszámítás esetén
novembertől márciusig 17.00-19.00)
Szerda:Csütörtök:Péntek:18.00-20.00 (téli időszámítás esetén
nov-től.-márc.-ig 17.00-19.00)
Szombat:Vasárnap:Időpont egyeztetés telefonon.
Hétvégi ügyelet beosztás szerint.
Sürgős esetben helyszíni kiszállás.

http://nyirpaz ony.hu/

I. évfolyam, 3.sz ám

