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Emléktáblát avattak Nyírpazony 1 81 8/1 9-es hőseinek emlékére
Nyírpazony büszkeséggel és hősi
kegyelettel őrzi nemcsak a
honvédek, hanem név szerint
Elek Ferenc dandártábornok
emlékét is. Községünk hős fia,
Elek Ferenc 1 81 9-ben birtokos
nemesi családban született.
Tanulmányait a kassai katonai
iskolában
végezte.
A
szabadságharc leverése után
bujdosni kényszerült, de elfogták
és 1 5 évi várfogságra ítélték.
Később kegyelmet kapott, de
községünkbe már nem tért
vissza. Életének utolsó éveit
Hajdúdorogon élte és ott is
helyezték örök nyugalomra.
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Gólya
ta
Kedves Nyírpazonyi Lakosság!

Ezúton szeretnénk röviden bemutatkozni, mint a
Nyírpazonyi Családi Napközi leendő dolgozói.
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Ál ta l á n os I skol a
Ballagás

Béla József
Béres Eszter
Biri Árpád
Boros Fédra
Czók Dorina
Duleba Richárd
Endresz Georgina
Gál Fruzsina
Gebei Attila
Jakab Zsolt
Molnár Anna
Pitacs Henrik
Szilasi Eszter
Tóth Szabolcs
Vajas Viktória
Zsíros Zsolt
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

A Szelesdomb
keletkezése

Egyéni versenyek
1. osztály: Dubay Laura Luca RISZ

versmondó III. Felkészítő tanár: Szotákné Ritli Mária; Fekete Fruzsina
RISZ rajzverseny II. Felkészítő tanár:
Csikai Csilla
2. osztály: Szekeres Hanna RISZ
rajzverseny I. Felkészítő tanár: Kulcsárné Bánszki Judit
3. osztály: Türk Anna RISZ versmondó I. Felkészítő tanár: Bárányné Terjék
Ildikó
6. osztály: Csernus Veronika RISZ
rajzverseny IV. Felkészítő tanár: Kascsák Csaba; RISZ matematika IV. Felkészítő tanár: Czombáné Asztalos
Erzsébet
7. osztály: Dubay Sára RISZ angol I.
Felkészítő tanár: Hadházi Judit; RISZ

Csapatversenyek

földrajz I. Felkészítő tanár: Dr. Bárány
János; RISZ matematika V. Felkészítő
tanár: Bányai Györgyné; Sántha Xénia
RISZ rajzverseny I. Felkészítő tanár:
Kascsák Csaba; Szécsi Gábor RISZ
kémia VI. Felkészítő tanár: Jeles Attila; Nagy Marcell RISZ atlétika súlylökés VI. Felkészítő tanár: Pálóczy
András.
8. osztály: Béres Eszter RISZ földrajz
II. Felkészítő tanár: Dr. Bárány János;
RISZ matematika VI. Felkészítő tanár:
Czombáné Asztalos Erzsébet; Endresz
Georgina RISZ rajzverseny VI. Felkészítő tanár: Kascsák Csaba; RISZ atlétika távolugrás V. Felkészítő tanár:
Pálóczy András.; Béla József RISZ atlétika súlylökés III. Felkészítő tanár:
Pálóczy András.

RISZ okosodó természetismereti verseny II. Kiszely Gergő (6.o.), Dubay Sára
(7.o.), Gebei Attila (8.o.). Felkészítő tanár: Viberál Péterné.
Mikulás Kupa (labdarúgás) I. Lackóczki István (7.o.), Ónodi Patrik (7.o.),
Gebei Attila (8.o.), Béla József (8. o.), Duleba Richárd (8.o.), Pitaci Henrik
(8.o.). Felkészítő tanár: Pálóczy András.
Megyei Diákolimpia Kézilabda verseny III. Béres Anna (4.o.),Pécsi Paula
(6.o.), Zagyi Ágnes (6.o.), Csernus Veronika (6. o.), Vitáli Nóra (6.o.), Dubay
Sára (7.o.), Smajda Réka (7.o.), Szabó Anna (7.o.) Felkészítő: Ungvári Sándor

Szél úrfi egy
reggel arra ébredt, hogy eleget pihent már, és valami hasznosat
kellene tennie. Azt gondolta:
"Dombot fogok építeni!" Hozzá is
kezdett. Fújta, fújta a homokot
egy órán át, de a domb nem akart
nőni. Hamar elfáradt, nem volt
elég ereje. Reggelizni kellene gondolta. Hangyát sütött, megette
és ismét fújni kezdte a port. Fújta
két órán keresztül, de a domb még
mindig alig látszott. Talán kevés
volt a reggeli? Megsütött egy egeret, majd megint nekilátott. Fújta,
fújta már három órán keresztül, és
egyszer csak a domb nőni kezdett.
Amikor megint elfáradt sütött egy
nyulat, hogy több ereje legyen.
Elégedetten dörzsölgette a hasát.
No, ez már elég erőt ad! Aztán
folytatta. Fújta a homokot már
négy órán keresztül, a halom egyre nagyobb lett. Szaladtak a környékbeli gyerekek Szél úrfihoz,
ujjongtak, örültek az óriás dombnak. Szél úrfi is elégedett volt a
munkájával. Nem is gondolta,
hogy ilyen boldogságot szerez a
gyerekeknek. Hát még milyen
nagy volt az öröm, mikor együtt
kiáltották: - Legyen a neve Szelesdomb!
Ahányan voltak, felmásztak a
domb tetejére, majd kacagva gurultak le. Visszafutottak, és újra
legurultak. Máig is gurulnak, ha
meg nem haltak.
Csernus Veronika
6.osztályos tanuló
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Ballagó óvodásaink
Bakti Benedek
Benke Boglárka
Dobos István
Duleba Melinda Mária
Márkus Dávid
Olasz Viktor
Orosz Erik
Ónodi Zsombor
Sándor Dávid
Szabó Ákos
Tóth Krisztián
Újlaki János
Valóczki Adél
Vass Ádám
Weinrauch Károly
Szín Izabella

Bemutatták
a
gyerekeknek a jurtát, az
íjászatot és különböző
harcászati technikákat,
korhű ruhákba öltözve.
Nagyon tetszett, vidám
és
tartalmas
kis
délelőttöt töltöttünk el a
gyerekekkel.

I tt a ta v a s z !

H a g yom á n yőrző n a p
Ebben az évben, a gyerekek és a
dolgozók közösen ültették az
udvaron a növényeket. Kaptunk a
szülőktől egy kis fenyőfát és
különböző szebbnél szebb virágokat,
az önkormányzattól pedig három
facsemetét, amit szintén elültettünk.
A növények gondozásában a
gyerekek
folyamatosan
részt
vesznek, megfigyelik fejlődésüket.

Színház SICC
Az óvodásaink minden évben látogatják a Móricz
Zsigmond Színházat, legutóbb az óvónénik
összekötötték egy kis városnézéssel, az ovisok nagy
örömére. A színházi előadás tetszett, és miután
hazajöttek, élménybeszámolót tartottak nekünk.

Vidám vándor
A Vidám Vándorok Miskolcról
érkeztek hozzánk, interaktív
műsorral készülnek, így mindig
nagyon mozgalmasra sikeredik
a műsoruk. Ügyesen reagálnak
a spontán adódó helyzetekre, a
gyerekek tevékeny részesei az
előadásnak.
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Hetednapi Adventista Egyház— Pünkösd

A
A Hetednapi Adventista Egyház Nyírpazonyi vezetett.
és
Gyülekezete május 23-án a szomszédos délelőtti
délutáni
települések adventista gyülekezeteivel közösen
istentiszteleten
két
vendéglelkész
hirdette Isten
igéjét: Prof. Dr.
Szigeti Jenő és Dr. Tokics Imre. Mindketten
pünkösd
jelentőségét
hangsúlyozták
prédikációjukban. Különösen kiemelve az ünnep
jelentőségét mai életünkre vonatkozóan.
Az igehirdetések között a Szabolcsi Adventista
Vegyeskar énekekkel dicsőítette Istent, a
gyülekezeti tagok versekkel szolgáltak az Úrnak. Az
ünnepelte a teremtés emléknapját, a szombatot.
Az ünnepnap a szombatiskolai bibliatanulmánnyal áldásos nap szeretetvendégséggel zárult.
Szász Péter
indult, melyet a helyi lelkész, Czinkota András

Flashmob

A Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola részt vesz a KLIK
által megnyert TÁMOP-3.1 .4.B/1 -201 3 – 0001
Köznevelés az iskolában, Partnerség és
hálózatosodás
modul
pályázatának
megvalósításában. A projekt keretében
201 5.05.1 2-én délután egy flash mobnak
lehettünk tanúi a Batári park mellett, melyet
abból a célból készítettek az iskolások, hogy
felhívják a figyelmet a túlzott on-line
jelenlétre, és annak veszélyeire.
Láss
Csukott ajtók zárt ablakok
magamba folytott sóhajok
mutatok nektek nyíló virágot
elhiszitek mert csak
szemetekkel láttok
vetítek vidám bohócot
kinek a nevetés ajkára fagyott
tompult látástok,hallástok
sírásom kacagásként halljátok,
necsak nézzetek..lássatok!

Béres Judit

Éltem?
Gondolataim pörögnek
görbe tükörre vetítik
élménynek hitt múltam,
látom amint az életem
rohanva megelőz
lemaradtam,elmaradtam
gondolataim pörögnek
csalóka reményeknek hittem,
tévedés volt
mit eddig életnek véltem
csak álom volt ébren!
1 959-ben született Nyírpazonyban. 35 éve dolgozik a Jósa András Kórház infektológia osztályán
szakápolóként. Munkáját a hivatásának tekinti, élete a gyógyítás és az ápolás. 2009-ben ragadott
tollat először, de komolyabban édesapja elvesztése után kezdett költészettel foglalkozni. Úgy érezte,
hogy a feszültséget és a tehetetlenséget ki kell írnia magából. A közösségi portálokon rendszeresen
kapja a pozitív visszajelzéseket a kortárs magyar íróktól.
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Állattartás kicsiknek és nagyoknak.
Védőoltások

Nyírpazony - Kabalás Polgárőr Egyesület
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Nyírpazonyi Hírnök
Nyírpazony Nagyközség Önkormányzatának lapja.
Felelős kiadó: Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata.
Nyomda:Nyírségi Nyomda 4400 Nyíregyháza, Árok u. 1 5.
Szerkesztő munkatársak: Kerekes Mariann, Oprics Anett
Elérhetőségek:
4531 Nyírpazony, Arany János utca 1 4.
Telefon: +36 42 530 030 ; +36 42 530 031
E-mail: hirnok@nyirpazony.hu
Honlap: www.nyirpazony.hu

