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Kedves Olvasók!
A Nyírpazonyi Hírnök legújabb számát tartja kezében
a kedves olvasó. Az újságot
átlapozva igyekeztünk összegyűjteni azokat az eseményeket és gondolatokat, amelyek
az elmúlt időszakban történtek velünk és érintette a településünk lakóinak többségét.
Bepillantást kaphatunk az intézményeink életébe, egyházi
és civil szervezeteink munkájába, közösségi életünk színtereibe, valamint szeretnénk
néhány gondolatot megosztani Önökkel a 2019-es
év legfontosabb feladataival
kapcsolatban.
Munka, előttünk álló feladat márpedig van bőven.
Ezen munkák elvégzéséhez
jó pénzügyi alappal szolgál

az önkormányzatnak a 2018.
évi gazdálkodása, amely az
elmúlt évekhez hasonlóan
kiegyensúlyozott volt. A 2018
évi. 746.541.714, -Ft. bevétellel szemben 724.492.525, -Ft
kiadásunk volt és így maradt
22.049.189, -Ft pénzkészletünk, amelyet ebben az év-

Beszámoló a szünidei bibliatáborról

ben is a településünk fejlesztésére kívánunk fordítani.
Lakossági
visszajelzések
alapján
képviselőtestületünk az alábbi, saját erőből
megvalósuló beruházásokról
döntött. Iskola utca, Vasvári
Pál utca kereszteződésének
szélesítése, Táncsics utcai
járdaépítés, felújítás folytatása, Óvoda előtti parkoló
kialakítása, Posta előtti árok
lefedése, parkoló kiépítése.
Természetesen ezen munkák
mellett, előkészítés alatt vannak egyéb beruházások, mint
például a bölcsőde építése,
amely a legnagyobb összegű
fejlesztés egy konkrét célt
tekintve ebben ciklusban.
Ahogyan haladunk előre az
év folyamán későbbiekben

fogjuk látni még azokat a
rendelkezésre álló forrásokat,
amelyekből újabb munkákat
tudunk elvégezni településünk komfortosabbá tétele
érdekében.
Kedves olvasó!
Szeretnénk színesíteni újságunkat, annak érdekében,
hogy a tartalma ne csak egyoldalú tájékoztatás legyen az
önkormányzat részéről. Természetesen ehhez várjuk az
Önök véleményét, élményeiket
és elvárásaikat az újságunk
tartalmával szemben. Szerkesszük továbbra is együtt a
Nyírpazonyi Hírnököt, annak
érdekében, hogy valóban a Mi
ÚJSÁGUNK legyen!
Dubay László
polgármester

Nyírpazonyi Nők Klubja

15 évesek lettünk!

Óriási segítséget kaptunk a polgármester úrtól, aki a könyvtár felajánlásával csodálatos helyszínt biztosított a programnak. Az önkormányzat illetékeseitől és dolgozóitól egy külön
sátrat is kaptunk, hogy védjen az esőtől és a nagy hőségtől. Az
idősek otthona biztosította az élelmezést, az óvoda az éttermét és felszolgáló kedves alkalmazottait.
/8. oldal/

Megalakulásunkkor szép tervek születtek. Szerettünk volna
településünkről, egyéb közösségekről első kézből értesülni,
mely valóra is vált!
A község vezetői, képviselő-testülete, intézményeink számíthatnak építő véleményünkre, mellyel - úgy érezzük - sokat
segítünk.
Minden hónap második hétfőjén találkozunk klubtársainkkal.
/16. oldal/
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Jótékonysági műsoros est az iskolában
Április 12-én került megrendezésre a műsoros est,
melyet a nyírpazonyi Színi Károly Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola hagyományosan két
évente szervez.
Ezen a rendezvényen az iskola diákjai különböző területen mutathatják meg tehetségüket. Az idén is lelkesen
készültek tanulóink.
Az est első műsorszámaként az Ugrások Somogyból
kis koreográfiát láthattuk a
gyerekektől, akiket Szanyi
Szabolcs, a Bíborka Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
tánctanára tanított be.
Majd következett a negyedikesek angol produkciója.
Mivel imádnak focizni, táncolni és angolul tanulni ráadásul
éppen tizenegyen vannak,
ezért a 2010-es foci vb indulójára esett a választásuk.
A nyolcadik osztály tanulói
a nyolcvanas – kilencvenes
évek zenéit idézték fel egy

röpke pillanatra.
20 gyereknek 40 keze, 40
lába van, s az éppen 100. Az
első osztályosok ezért meséltek 100 lábúról a zenés-táncos műsorukban.
A negyedik osztály bakái
azért jöttek az estre, hogy
szórakoztassák a vendégeket.
Egy katona tánccal készültek
Michael Jackson egyik számára. A folytatásban a második
osztályos diákok zenés-mozgásos produkciójukkal már a
nyárra hangolódtak egy rövid
időre.
Nagy sikert aratott a harmadik osztályosok mesejelenete,
melynek címe: Az irigy testvér
volt.
A hatodik osztályos lányok
a brit rapper, Stefflon Don hí-

res számára, a 16 shots-ra táncoltak. Izgalommal és odaadással készültek arra, hogy
bemutassák tudásukat.
A gála következő fellépői
a legkisebbek voltak; az elsős angolos csoport nagyon
szeret mozogni és énekelni,
amit be is mutattak a kedves
közönségnek, mikor a Hokey
Pokey dalra táncoltak.
A műsor és a nézők kedvéért alakult és mutatkozott be
a Színi Szaki Drums Company.

elő a Tízperc című részletet.
A Bee Gees együttes egyik
népszerű dalára perdültek
táncra a hetedikes tanulók.
A táncos műsorszámok
között az angol nyelvű szavalóverseny résztvevői szórakoztatták a jelenlévőket szép
versmondásukkal.
Utolsó fellépő, hagyományosan, az iskola gyermekkórusa volt. Előadásukban
először a Pocahontas című
rajzfilmből az Ezer színnel

Különleges produkciójukkal,
melynek címe: Hangok és
ütemek partfisra, szerszámos
ládára és szekrényre, elnyerték a jelenlévők tetszését.
Nagy taps volt a jutalmuk.
Móricz Zsigmond Légy jó
mindhalálig című regénye
mindenki számára emlékezetes olvasmány. 1991-ben
elkészült a mű musical változata, ami nagy sikert aratott
és a mai napig népszerű. Az
ötödikes tanulók ebből adták

száll a szél című dalt hallhattuk. A második dal az Aranyhaj és a nagy gubanc című
amerikai számítógépes animációs filmből való, aminek
címe: Mikor is kezdhetnék
élni már?
Befejezésként az énekelni
szerető pedagógusok csatlakoztak a gyermekkarhoz és
Demjén Ferenc: Várj, még felkel majd a nap című dalával
búcsúztak a kedves vendégektől.

A NYÍRPAZONYI
ÁLLATORVOSI RENDELŐ
2019. ÁPRILISÁTÓL KEDD DÉLUTÁNONKÉNT
17.00-19.00 ÓRA KÖZÖTT

ÚJRA NYITVA
EBOLTÁS NYÍRPAZONY 2019

A NYÍRPAZONYI ÁLLATORVOSI RENDELŐBEN
RENDELÉSI IDŐBEN KEDDENKÉNT
17,00 ÉS 19,00 KÖZÖTT, ILLETVE TELEFONOS
GYEZTETÉS UTÁN A TULAJDONOS HÁZÁNÁL
EBOLTÁSI SZOMBAT DÉLELŐTTÖK
9,00-12,00 KÖZÖTT:
2019. április. 06., 2019.április .27., 2019. május 18.
Az oltás és a kötelező féregtelenítés költségei:
• rendelési időben az állatorvosi
rendelőben (normál ár): 
4000,-Ft
• a tulajdonos házánál az oltás: 
4500,- Ft
• elveszett kiskönyv pótlása: 
500,- Ft
• mikrochip beültetés és regisztráció  4000,-Ft
MINDEN 90 NAPOS KORT MEGHALADOTT EB
OLTÁSA ÉS FÉREGTELENÍTÉSE KÖTELEZŐ!!!
Dr. SIPOS KATALIN
+36/30/6390222
www.allatgyogyhaz.hu
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SZÍVFÉRGESSÉG
ereiben és a szív üregeiben
élnek. Évekig teljesen tünetmentes lehet a fertőződés.
Tüneteket csak akkor okoz,
ha már túl sokan vannak és

végzése után javasoljuk adni
hiszen ha éppen lárvainvázió
van a kutya szervezetében, az
azokat elpusztító gyógyszer
hatásába a kutya elpusztulhat.
Ilyenkor enyhébb hatású készítménnyel először gyérítjük
a számukat és csak utána adjuk
az erősebb készítményeket.

eldugítják az ereket, a szívet,
ilyenkor hirtelen fulladás, köhögés, szívelégtelenség órákon belül végez az állattal.
Diagnosztizálása után igen
hosszadalmas és drága a gyógykezelése, ezért megelőzésére kell fektetni a hangsúlyt.
Az egyes lárvastádiumokat
elpusztító gyógyszereket helyesen csak egy gyorsteszt el-

Ha a gyorsteszt pozitív, az
még nem jelenti azt, hogy
feltétlen szívférges a kutyánk, hiszen a szívféreg
közvetlen rokona a bőrféreg,
amitől csak DNS vizsgálattal
lehet elkülöníteni. A bőrférgek csomókat képeznek az
állat bőre alatt, bekerülhetnek a szembe, nem gyógyuló
sebek hátterében is állhat-

– az alattomos fertőzés –

Szomorú esemény kapcsán
érzem kötelességemnek,
hogy ebben a formában is
tájékoztassam Nyírpazony
lakosságát, hogy ebben
az évben több szívférgességgel feltőzött kutyát
diagnosztizáltunk településünkön. A megfelelő
védekezés és a szűrővizsgálatok a kutyatulajdonosok egyéni felelőssége.
2013-ban Szegeden írták le
először Magyarországon ezt
a betegséget. Korábban csak
Európa déli részén volt jelen,
de a folyamatos felmelegedéssel együtt terjed északi
irányba a kontinensen.
Mi tavaly találkoztunk
először pozitív tesztelésű
állattal. KIZÁRÓLAG A SZÚNYOGOK TERJESZTIK. A szúnyogok vérszívás alkalmával
terjesztik egyik kutyáról a
másikra. A szúnyogok a féreg
lárva alakját juttatják az állat vérkeringésébe, ahol 7-8
hónap alatt éri el 15-30 cmes nagyságot. Főleg a tüdő
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nak. Ha egy kutya fertőződött, utána folyamatosan
kell kapnia a szívférgekre
ható gyógyszereket ahhoz,
hogy ne fertőzze tovább a
környezetét. FELELŐSSÉGGEL TARTOZUNK KÖRNYEZETÜNKÉRT. Hiszen a szúnyog
belénk, emberekbe is beleolthatja a lárvákat és tünetmentes fertőződést okozhat
bennünk, emberekben is.
Ilyenkor apró, eltokozódott
hólyagok formájában lesznek a tüdőben, amivel egyikünk sem szeretne együtt
élni.
8 hónapos kor alatt nem
szükséges a szűrővizsgálat,
kaphatja kedvencünk rögtön
a szívféregre is ható féreghajtó tablettát. Ezen tabletták ára sajnos többszöröse a
normál féreghatóénak. Szúnyogos időszakban feltétlen
adnunk kell, ha meg akarjuk
előzni a bajt.
További kérdéseikre szívesen válaszolunk az állatorvosi rendelőnkben rendelési
időben.
Tisztelettel:
dr. Sipos Katalin,
állatorvos

Lovasfelvonulás május elsején
Május elsején délelőtt lovasok, fogatok, hintók felvonulásának lehettek tanúi és
szemlélői lakosaink településünk számos utcáján. A felvonulás férfi tagjai az Árpád
utca és Széchenyi út kereszteződésében májusfát állítottak a jelenlévő hölgyek nagy
örömére. A menet jókedvéről
Szabó László nyírpazonyi lakos zenekara gondoskodott,
akiket a Nők Klubja tagjai és
a fogatokon ülő férfiak kí-

sértek énekléssel. A csapat
az út harmadánál kávéval,
szendviccsel és üdítővel és
némi pálinkával frissítette
magát az óvodánk ebédlőjében, majd folytatta útját. Köszönettel vették Kabaláson
a helyi Polgárőr Egyesület
részéről a pogácsát, a teát és
a forralt bort, amellyel Mrenkó László a polgárőr egyesület elnöke és polgárőrtársai
kínálták a jelenlévőket. A
felvonulás résztvevőinek jól-

eső érzés volt látni a sok-sok
integető kezet, mosolygós
arcot, érdeklődő, kíváncsi tekinteteket településünk lakói
részéről. Köszönet a lovasoknak, hogy szabadidejüket
nem kímélve biztosították
számunkra ezt a lehetőséget,
köszönjük Gál János alpolgármester úrnak az anyagi

támogatását, valamint Lipcsei Tibor nyírpazonyi lakosnak a lovasfelvonulás lelkiismeretes megszervezését, és
a résztvevők szívélyes fogadását családi házánál.
Várjuk az rendezvény folytatását!
forrás: Önkormányzat
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Gólya
hozta

2019. április

Bónis Korina
2019.02.20.

Fodor Anna
2018.07.16.

Ignéczi Róbert
2018.06.14.

Katona Kötöny
2019.01.09.

Kormos Máté
2018.05.10.

Kozma Bence
2018.12.02.

Krekács Nóra
2018.10.25.

Nagy Mira
2018.10.13

Raska Balázs
2018.06.21.

Sipos Péter Gábor
2018.06.16.

Szunyog Zsófia Bella
2018.10.03.

Székely Szofi
2018.02.21.

Tóth Lilien Hanna
2018.07.18.

Tóth Zsófia
2018.11.15.

Kocsis Karolina
2018.07.23.

2019. április

2018
Idősek
Klubja
A Csalogány Idősek Klubja
minden hónapban megtartja összejöveteleit. Ezeken az
összejöveteleken kívül folyamatosan különböző programokon veszünk részt. Többek
között az alábbi kirándulásokon voltunk 50 fővel a szatmári részen:
• Lurdy Kastélymúzeum
• Móricz Zsigmond
Emlékház
• Kölcsey Ferenc Emlékház
• Túristvándi Vízimalom
• Tiszabecsi Református
Templom.
Az estét a Napkelte Panzióbán zártuk jó hangulatú beszélgetéssel és nagyon finom
vacsorával. A klubtagok rendszeres látogatói a helyi könyvtárunknak is, ahol szintén változatosak a programok:
• Ünnepi könyvhét
• Pocsai Imre nyelvész és
képzőművész kiállítása
• Író-olvasó találkozó
• Hangos meseolvasás
• Horgolda kiállítás saját
munkáinkból.

Nyírpazonyi Hírnök

A programok keretében
megtekintettük a Munkácsy
Mihály és a Késő római kincsek kiállítását Nyíregyházán.
Valamint Nyírbátorba is eljutottunk a Megyei Kulturális
Seregszemlére.
Nagyon izgalmas és érdekes előadásokat hallgattunk
Nyíregyházán az Idősek Akadémiája keretein belül:
• a cukorbetegség korai
felismerése
és megelőzése
• betegek jogai
• lelki problémák, a
szeretet ereje és csodája
életünkben.
Azonban a klub életében
nem csak örömök, hanem
bánatok is vannak, ilyenkor is
igyekszünk segítséget, támogatást nyújtani egymásnak.
A községünkben rendezett
programokon is folyamatosan aktívan részt veszünk:
• augusztus 20-ai rendezvényen
• idősek napján
• októberi megemlékezésen
• a kabalási út átadásán
• a közmeghallgatáson.
Ezúton is szeretnénk megköszönni és hálánkat kifejezni
az önkormányzat dolgozóinak, a képviselő testületnek
és a polgármester úrnak, hogy
segítségükkel szebbé teszik
nyugdíjas napjainkat.
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A Színi Károly Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskolában
minden tanévben megrendezzük a helyesírási versenyt
3.- 8. osztályos tanulóink között.

Helyesírási verseny

2019. január 24-én 37 gyermek mérte össze tudását, s
bizonyította be Lőrincze Lajos
szavait:
„Ismergetjük,
tanuljuk
egész életünkben anyanyelvünket is, ezt a sokszínű, sokarcú csodát. S minél jobban
megismerjük, annál szebbnek, gazdagabbnak, csillogóbbnak látjuk.”
Ebben a tanévben a következő tanulók lettek a legjobb
helyesírók:
3. osztály: Juhász Máté
4. osztály: Ujlaki János
5. osztály: Holecskó Gréta
6. osztály: Patikás Donát
7. osztály: Türk Anna Sára
8. osztály: Nagy Márton
Gratulálunk,
és további sok sikert
kívánunk
tanulóinknak!
Veller Ildikó

NYÍRPAZONYI HÍRNÖK
Nyírpazony Nagyközség
Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó:
Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata
Szerkesztő munkatársak:
Syniart, Nyír-Aqua-Print Kft.
Elérhetőségek:
4531 Nyírpazony, Arany János utca 14.
Telefon: +36 42 530 030
E-mail: hirnok@nyirpazony.hu
Honlap: www.nyirpazony.hu
Készült: Start Nonprofit Kft.
Nyírségi Nyomdaüzeme, Nyíregyháza
Felelős vezető: Balogh Zoltán vezérigazgató

2019. április

2019. április
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Énekverseny 2019

„Az ének szebbé teszi az
életet, az éneklők másokét is.”
(Kodály Zoltán)
A Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában énekversenyt
rendeztünk február 28-án 1-8.
évfolyamban. A versenyen
32 tanuló vett részt. A gyerekek szabadon választható
népdalokat, műdalokat adtak
elő egyénileg vagy csoportokban. Gratulálunk minden
résztvevőnek a színvonalas
szereplésért!
I.	helyezés – egyéni – alsó
tagozat: Kulcsár Jázmin
1. o.
II.	helyezés:
Balogh Gréta Lilla 1. o.
III.	helyezés:
Juhász Eszter 1. o.

I.	helyezés –egyéni – felső
tagozat:
Ecsedy Blanka 6. o.
II.	helyezés:
Gagyi Noémi 5. o.
III. helyezés:
Türk Anna Sára 7. o.
I.	helyezés – csoport:
Fekete Fruzsina –
Dorostyák Petra 5. o.
II.	helyezés: Blazsán Blanka
– Nagy Barbara –
Victor Emma 4. o.
III.	helyezés:
Agócs Lea Norina – Türk
Luca Lea 5. o.
Veller Ildikó

Költészet napja
„Hiába fürösztöd önmagadban,
Csak másban moshatod meg arcodat.
Légy egy fűszálon a pici él
S nagyobb leszel a világ tengelyénél.”
/József Attila: Nem én kiáltok /
A Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskolában április 11-én ünnepeltük a költészet napját. Az 5.
osztályos tanulók József Attila verseiből állítottak össze egy
csokrot, melyből megismerhettük a költészethez, az élethez,
az emberhez és a természet apró csodáihoz fűződő szoros kapcsolatát és szeretetét egyaránt, így köszönve a költészet varázslatos világát.
Veller Ildikó

Kosárpalánták az iskolában

A Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetsége meghirdette 2015-ben a Kosárpalánta programot. Ehhez a
programhoz kapcsolódott a
Nyírpazonyi Kosárlabdázók
Egyesülete, melynek elnöke
Hajdu Barna. Az ő segítségével készült el az iskola udvarán a műanyagborítású kosárlabdapálya, melyet nagy
örömmel vettek birtokba a
gyerekek.
2018-ban keresték meg iskolánkat, hogy vegyünk részt
tanulóinkkal a Kosárpalánta
programban, amely alsó tagozatos fiú tanulókból áll. Itt
a gyerekek játékosformában
tanulják meg a kosárlabda
alapjait, például a biztonságos labdafogást, labdavezetést, passzolást. Hetente két
alkalommal tartunk edzést
külön az 1-2-os és 3-4-es kor-

csoportnak.
Évente három alkalommal
veszünk részt ügyességi versenyeken, ahol az észak-keleti
régió iskoláival mérik össze
ügyességüket tanulóink. A
Nyírpazonyi Kosárlabdázók
Egyesületének az a célja, hogy
az iskola „kosárpalántás” tanulói a Nyíregyháza Blue Sharks
utánpótlás bázisa legyen.
Ebben a tanévben decemberben, februárban és áprilisban vettünk részt versenyeken. Tanulóink igen szép
eredményeket értek el. Az
első és második fordulóban
a II. és III. helyezést szereztük
meg. Április 6-án Debrecenben a harmadik fordulóban I.
helyezést értünk el.
A képen a győztes csapat
és edzőik: Bárányné Terjék
Ildikó és Pálóczy András.
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Ízelítő a tavalyi tábor legjobb pillanataiból kedvcsinálónak erre az évre

Beszámoló a szünidei bibliatáborról
(2018. július 16-21.)

volt semmi baj. A délutánok
játékkal és kézműves foglalkozásokkal teltek, majd a
nap végén zászlólevonással,
énekléssel és imával zártuk a
közös élményeket.
Hálásak voltunk Istennek
azért, hogy a gyermekek
együttműködőek és fegyel-

Szerettük volna, ha a
gyermekek sok mindent elvisznek magukkal azokból
a napokból, amiket együtt
töltünk. A jókedv és a játék
élményeivel együtt azt is,
hogy az életnek mik is az
igazi értékei, mikhez érdemes ragaszkodni igazán. Az
egész hét mottója a kincskeresés volt és a tábor napjaiban arról tanultunk, hogy
Jézus mit tanított az igazi
kincsről, a kereséséről és
megtalálásáról.
Az együtt töltött hét alatt
sokféle dologgal lehetett
zsetonokat gyűjteni. Jó magaviselettel, szorgalommal,

mezettek voltak, szívesen
részt vettek a programokban. Hálásak voltunk a nagyrészt szép időért és hogy
komolyabb baleset sem történt.

jó feleletekkel, a játékokban
való ügyességgel, eredményességgel. Ezeknek az ös�szegyűjtött
zsetonoknak
az elköltéséhez péntek délutánra vásárt rendeztünk,

Sok örömről és jó tapasztalatokról tudok beszámolni a kedves olvasóknak, amikben részünk volt a nyári bibliatábor kapcsán. A Hetednapi Adventista Egyház nyírpazonyi gyülekezete számára egy új szolgálati lehetőségként merült fel ennek a
programnak a megszervezése. Úgy láttuk, hogy a gyermekeknek a szünidőt gazdagító szép élményt adhatna egy ilyen tábor, ugyanakkor a szülőknek is könnyítést
jelenthet az az egy hét. Az egész közösség örömmel és támogató szívvel fogadta
a tervet, és fel is állt egy 10 fős csapat, akik összefogtak a tábor szervezésében és
lebonyolításában.
Óriási segítséget kaptunk
a polgármester úrtól, aki a
könyvtár felajánlásával csodálatos helyszínt biztosított
a programnak. Az önkormányzat illetékeseitől és
dolgozóitól egy külön sátrat
is kaptunk, hogy védjen az
esőtől és a nagy hőségtől. Az
idősek otthona biztosította
az élelmezést, az óvoda az
éttermét és felszolgáló kedves alkalmazottait.
A szülők szívesen vették
a lehetőséget, a tábor kezdéséig be is telt a létszám,
hogy kezdetétét vehesse a
program 35 kedves gyermekkel. Ahogy a gyermekek
bizonyára izgatottan várták a tábor elindulását, mi

is izgatottak voltunk, vajon
hogyan fog sikerülni. A szülők sokat segítettek gondos
közreműködésükkel, hogy
reggel időben hozták és délután időben vitték a gyermekeiket.
A napi program zászlófelvonással, énekléssel, imával indult, aztán várt ránk a
finom tízórai. A napi bibliai történetet először játék
formájában
ismerhettük
meg, utána pedig korcsoportok szerint közös tanulás
és beszélgetés keretében.
Az ebéd egy kis sétát is igényelt, hisz át kellett menni a
könyvtárból az óvodába. A
gyermekek nagyon fegyelmezettek voltak, az úton sem
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ahol sok értékes játék és
használati tárgy várt gazdára. Volt is izgalom ám, hogy
az eltelt napokban gyűjtött
zsetonokkal milyen csodás
dolgokat tudnak megvásárolni. Szinte minden felkínált holmi gazdára, boldog
gazdára talált. Ez volt a tábor
egyik fénypontja.
A másik fénypont, ami izgalmas és szép zárását is jelentette a tábornak, a szombati ünnepély volt, amikor a
gyerekek csoportok szerint
előadták azt, amit a héten
tanultak. De jó volt látni,
hogy sok szülő és nagyszülő
elkísérte gyermekét és boldogan hallgatta, ahogy ezek
a kicsik bátran és őszintén
fogalmazzák meg mindazt,
amit Jézustól tanultak!
Az ünnep fontos részeként, gazdagon terített
asztal várt ránk. Közben
beszélgethettünk és megkérdezhettem néhány gyermeket arról, hogyan érezte
magát a táborban.

Kedvesek voltak a segítők.
Szívesen felkeltem időben,
hogy tudjak menni a táborba. Ez volt a legjobb tábor!”
Balázsi Marci
„Jó volt a tábor. Kedvesek,
jószívűek voltak a tanárok.
Jó volt aranymondásokat és
történeteket tanulni. Szívesen jövök jövőre is.” Ruszka
Erik
„Sokat játszottunk. Jó volt,
hogy a játék feladatait meg
tudtam csinálni. Egyik tanár
sem volt szigorú.” Újlaki János
„Szerettem a táborban a
tanulást, az éneklést és a játékot. Sok éneket tanultunk.
Minden nagyon szép volt.”
Balogh Réka
„Az volt jó a táborban,
hogy sokat beszélgettünk,
játszottunk. Különösen a
vízicsata tetszett. Ha összevesztünk, akkor a tanárok
kibékítettek bennünket. Jézusról tanultunk, hogy mi
az igazi kincs.” Zabolai Fanni
Ildikó

Íme néhány
nyilatkozat ezekből:
„Nagyon tetszett a tábor
hangulata, a foci és a zene.

Ahogy ez a tábor sikerült,
arra ösztönöz bennünket,
hogy szervezzük meg jövőre is. Jó lenne év közben is

találkozni, de a jövő nyáron
mindenképp szeretnénk újra
a gyermekekkel lenni.
Mind a szervezés, mind
a tábor lebonyolítása azt
mutatta meg nekünk, ami
mindenkor nagy tanulság
és a jövő nagy lehetősége
is: amikor emberek jó célok
eléréséért akarnak tenni és
ebben elnyerik Isten segítségét, akkor abból szép eredmények születnek.
Mindenhonnan csak segítséget kaptunk, amiért hálá-
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sak vagyunk. Hálával ezért
nemcsak Istennek tartozunk,
hanem az embereknek is,
akik látva a tábor értékét, a
benne rejlő lehetőségeket,
odaadó és lelkes segítséggel
támogatták a program megvalósítását. Isten áldja őket,
hogy együtt szerezhettünk
örömet a gyermekeknek és
szüleiknek.
Bálint György
lelkész
Hetednapi Adventista
Egyház
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2018 Napközi Erzsébet-tábor a Színi Károly
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában
Iskolánk napközis tábort
működtetett június 25-től
29-ig, ahol 42 gyermek vett
részt a változatos programokon 8-tól 16 óráig, négy
nevelő felügyeletével, s
részesült naponta többszöri étkeztetésben. A diákok
számára ez az egy hét
ingyenes volt, hisz a finanszírozás nyertes pályázati
forrásból és a Nyíregyházi
Tankerületi Központ támogatásával valósult meg.
A kreatív tevékenységek
mellett (rajzolás, színezés,
kézműves foglalkozás, stb.)
új ismeretekre is szert tettek,
hisz ellátogattunk Debrecenbe az Agóra Tudományos
Élményközpontba, az állatkertbe, s kollégánk segítségével bepillantást nyerhettek
vizeink mikroszkópikus világába. Ezeken kívül különféle
sporttevékenységekkel, gyermekjátékokkal, hangszeres
játékokkal fejlesztették képességeiket. Nagy élményt

nyújtott számukra a Buborék
show, s az utolsó nap megmutathatták társaiknak, ki
mit tud.
A gyerekek örömmel viselték az ajándékba kapott
pólót a közös programokon.
Élményeiket tábori füzetükben rögzítették rajzban, ill.
írásban:
• Balog Márkó Bence: „Nagyon tetszett az állatkert, a
játszótér, és a legó.”
• Berki Jázmin: „Érdekes volt
a tüzes buborék, a kirándulás, és hogy megalkottuk a
vicces rímeket.”
• Dancs Hajnalka: „A debreceni kiránduláson sok érdekes dolgot láttunk, és a buborék show is élmény volt.”
• Deák Eszter: „A tornatermi
és az udvari játékokat nagyon élveztem, és a buszozás külön élmény volt.”
• Demkó Dorka Kata: „Legjobban a debreceni kirándulás és a buborék show
tetszett, de az is jó volt,
hogy lehetett különféle

•

•

•

•

•

•

hangszeren játszani és furulyázni is tanultunk.”
Dobos István: „Legjobban a
kirándulás tetszett Debrecenbe, de jó volt, hogy kaptunk jégkrémet is.”
Duleba Melinda Mária:
„Részt vettem a vicces rímek
megalkotásában, nagyon jó
volt a kísérlet, a zengő villámok és a Planetárium is.
Szerettem itt lenni.”
Duleba László Márk: „Jó
volt, hogy jöhettünk kerékpárral, és még sok egyéb, a
kirándulás, a buborék show,
a kémiai kísérlet.”
Gagyi Noémi: „Nekem legjobban a buborék show, az
Agóra és a „Ki mit tud?” tetszett.”
Hliva Máté: „Legjobban a
szabad foglalkozások tetszettek, ezen kívül az Agora
és az állatkert.”
Holecskó Gréta: „Sok dolog
tetszett, az állatkert, mert
ott voltak zsiráfok, a tornatermi játékok, és amikor az
udvaron énekeltünk és ját-

szottunk.”
• Jaczkó Bálint: „Nekem leginkább a tűzharc és az Agóra tetszett.”
• Jánosik Petra Kamilla: „Jól
éreztem magam a Batári
parkban, sokat rajzoltam, s
tetszett a buborék show és
az állatkert is.”
• Juhász Máté: „Tetszett a kirándulás, és amikor együtt
rajzoltuk a csoportképet a
csomagoló papírra.”
• Kojsza Krisztofer: „Számomra az Agóra Élményközpont
marad a legemlékezetesebb program.”
• Kovács-Hernádi Mór: „Nagyon jók voltak a programok, nagyon élveztem
mindegyiket, főleg a debreceni kirándulást, mert rúdon biciklizhettem. Jövőre
is szeretnék jönni!”
• Kozák Panna. „Nekem a tor-
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•

•

•
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natermi játékok és a „Ki mit
tud?” tetszett a legjobban.”
Kuzma Viktória: „Jól éreztem magam, mert kirándultunk, játszottunk, sokat
rajzoltam, színeztem, hullahoppoztam és ritmushangszereztem.”
Lustig István: „Érdekes volt
az élményközpont, a „Ki mit
tud?”, és az, hogy csoportképet készítettek rólunk az
egyenpólónkban.”
Mester Ferenc: „A parkban
szerettem játszani, és az,
hogy legóból érdekes dolgokat építettünk.”
Molnár László: „Szerettem a
kinti és a tornatermi játékokat, és jó volt a kirándulás.”
Nagy Dániel: „Legjobban a
legózás, a labdázás és a buborék show tetszett.”
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• Nagy Álmos József: „Szerettem legózni, a parkban játszani, és nagyon finom volt
az ebéd.”
• Ónodi Barnabás: „Számomra a legérdekesebb a kémia
óra volt.”
• Ónodi Zsombor: „A debreceni kiránduláson éreztem
magam a legjobban.”
• Orosz Erik: „A tűzharc és a
debreceni kirándulás volt a
legjobb.”
• Raska Ákos: „Jó volt a parkban játszani, a legó építés,
az Agóra és a „Ki mit tud?”
is.”
• Révész Eszter: „Szerettem
a hullahoppozást, a virág
képek készítését és a színezést.”
• Szabados Enikő: „Sok jó dolog volt, az Agóra, a „Ki mit
tud?”, a hullahopp és a legó
is.”
• Szaniszló Balázs: „Belenéztem a mikroszkópba, és a
játszótéren is jól éreztem
magam.”
• Szondi Levente: „Sok dolog
tetszett, az, hogy ebéd után
kimentünk a parkba, legóztunk, jártunk a tükörlabirintusban, és a kémiai kísérlet
is.”
• Szoták Bence: „Jól éreztem
magam a játszótéren, és
hogy biciklit is lehetett hozni.”
• Tara Róbert: „Számomra a
legemlékezetesebb élmény

•

•

•

•

•

az Agóra marad, s a közös
legózás.”
Tóth Zselyke Ágnes: „A
legérdekesebb a buborék
show volt, és élmény volt az
állatkert, mert ott láthattam
a zsiráfot.”
Tóth Regina Zsófia: „Az tetszett a legjobban, hogy sokat játszottunk, és új játékokat is kaptunk.”
Tóth Krisztián: „A legnagyobb élmény számomra
az Agóra volt, mert ott sok
érdekes dolgot láttam.”
Türk Luca Lea: „A legizgalmasabb program számomra az Agóra, a buborék
show és a „Ki mit tud?” volt.”
Udvarhelyi Milán: „Legjobban az tetszett, amikor a
parkban játszottunk, érdekes volt a buborék show, az
Agóra és a „Ki mit tud?” is.”
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• Vass Ádám: „Nekem legjobban a tűzharc és a foci tetszett, mert szeretek sportolni.”
• Weinrauch Renáta: „A legnagyobb élmény számomra a „Ki mit tud?” volt, mert
egyedül énekelhettem. Nagyon jól éreztem magam a
táborban, örülök, hogy itt
lehettem, és a jövőben is
szeretnék részt venni. Szeretném, ha a többiek is eljönnének!”
• Weinrauch Károly: „Nagyon
tetszett minden, főleg amikor a parkban voltunk, a
fagyizás és a „Ki mit tud?”.
Jövőre is jövök!”
• Zsiga Lili: „Nekem a kézműves foglalkozások, a rajzolás
és a színezés tetszett leginkább.”
Veller Ildikó
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„Szép magyar beszéd”
verseny
„Nemesebb és hasznosabb foglalatosság nem lehet, mint
a hazai nyelvet a legfőbb tökéletességre vinni.”
Kazinczy Ferenc
A Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére rendezett Szép Magyar
Beszéd 5-8. évfolyamos
tanulók részére elnevezésű verseny Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nyíregyházi körzeti fordulóján
a 7-8. évfolyamos kategóriában Türk Anna Sára, a
Színi Károly Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 7. évfolyamos
tanulója I. helyezést ért el,
ezzel bejutott a kisújszállási országos döntőbe.
Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, a Kazinczy-díj Alapítvány, Kisújszállás Város Önkormányzata és a Móricz Zsigmond
Református
Kollégium,
Gimnázium, Szakgimná-

zium, Általános Iskola és
Óvoda meghívására érkeztünk Kisújszállásra,
a
Dunától
keletre fekvő megyék
általános
iskolás korú
tanulóinak
2019. április
5-7. között
megrende zett
„Szép
magyar beszéd” versenyére.
Mivel 1999
óta vált lehetővé az,
hogy a tanulók a legmagasabb fokon
is összemérjék tudásukat,

így ez alkalommal ünnepeltük a verseny 20. évfordulóját is.
A 7-8. osztályos tanulók
közül a keleti országrész
döntőjére idén a tíz megyéből
hatvankét versenyző
jutott
be.
A
döntőt
a kisújszállási
Városházán
r e n dezték
meg két
fordulóban.
Első nap
a szabadon
választott szöveget olvasták fel a tanulók, másnap

a kötelező szöveget. A
versenyzők közül összesen
tizenhatan kapták meg
a Kazinczy-jelvény arany
fokozatát, s az értékes
könyvajándékot. Rendkívül büszkék vagyunk Türk
Anna Sárára, iskolánk tanulójára, aki megkapta ezt
az elismerést a versenyen
nyújtott szép teljesítményéért.
A Kisújszálláson eltöltött három nap alatt színes
kulturális
programokon
vettünk részt. Megismerkedtünk a város irodalmi
hagyományaival, műemlékeivel, néprajzával.
A legnagyobb öröm számomra és a kísérő magyartanárok számára az, hogy
tanítványaink közvetítésével van jövője a magyar
nyelv ápolásának, értékei
megőrzésének.
Veller Ildikó

P R Ó B A N Y E LV V I Z S G A
a Színi Károly Magyar – Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában
A Színi Károly Magyar –
Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolában 2011
óta folyik két tanítási nyelvű
oktatás. Ez azt jelenti, hogy
a gyerekek első osztálytól
emelt óraszámban tanulják
az angol nyelvet, valamint
bizonyos tantárgyakat célnyelven oktatunk számukra. Az oktató-nevelő munkát minden évben angol
anyanyelvű lektor segíti,
mely hozzájárul a gyerekek
idegen nyelvű kommunikációjának fejlődéséhez.
Napjainkban a nyelvvizsgának kiemelkedő a

jelentősége. A két tanítási
nyelvű iskola célja, hogy
nyolcadik osztály végére
a tanulók egy része képes
legyen középfokú, azaz B2
szintű nyelvvizsgát tenni.
Ezért úgy döntöttünk, hogy
próbára tesszük a gyerekek
tudását.
Iskolánkban a 2018 /
2019-es tanévben kétszer
adódott lehetőség éles írásbeli próbanyelvvizsga teljesítésére a TIT Jurányi Lajos
Egyesülete jóvoltából. A hatodik osztályos gyerekek B1
szintű, még a hetedik, nyolcadik osztályos tanulók B2

szintű írásbeli feladatsort
oldottak meg. Az írásbeli
feladatok mellett a diákok
szóban is megmutathatták
tudásukat, rátermettségüket.
A tanulók egyöntetű véleménye az volt, hogy ez
egy kiváló lehetőség arra,
hogy jártasságot szerezzenek a vizsgázás folyamatában, menetében, valamint
megismerhessék a nyelvvizsga feladattípusait. Ös�szehasonlítva az őszi és a
tavaszi eredményeket, az
a tapasztalatunk, hogy tavaszra, még több tudás

birtokában, a tanulók nagyobb százaléka tudta teljesíteni az elvárt szintet.
Bízunk benne, hogy a
következő évfolyam tanulói még kiemelkedőbb
eredményeket érnek el.
Bizonyítva ezzel azt, hogy
a két tanítási nyelvű iskola
beváltotta a hozzá fűzött
reményeket. A tanulók és a
szülők láthatják, hogy a befektetett munka megtérül
és az itt tanító pedagógusok is büszkék lehetnek az
eredményekre.
Gáthy Gabriella
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Emlékezés Kabalás 100 éves történetére

Nyírpazony Nagyközség fejlesztési
koncepcióját a képviselő-testület
jóváhagyásával készíti el. Lakossági
fórumokon a polgármester beszámol
a mindenkori ez irányú helyzetről.
Nagy hangsúlyt kapott a belterületi
fejlesztések mellett a külterületen
élők helyzetének figyelemmel kísérése, komfortérzetük javítása is.

A nagyközség legnagyobb külterülete
Kabalás, ahol már 800 fő lakik, az önkormányzatnak köszönhetően igen jó infrastrukturális körülmények között. Amire a
mai kor emberének szüksége van, minden biztosított: víz, villamos-energia,
gáz, kábeltévé, gyerekeknek játszótér,
kerékpárút, kövesút, szennyvízelvezető
csatorna, nyugodt lakhatási körülmények, közrend, közbiztonság.
A fenti megállapítások ma már természetesek, kíváncsiak voltunk, hogy
éltek ezen a területen 100 éve az
emberek.
Megkerestem ezért a település legidősebb lakóját,
Rácz Józsefné Ónodi Erzsébetet, aki 1926 októberében született. 1929-ben
jöttek a településre szüleivel, Ónodi Miklóssal és családjával.
- Az első kabalási lakos Kiss
János és családja volt. Az ő házuknál volt az ásott kerekes kút,
mely az itt-élőknek központi helye lett. –
kezdte Erzsike néni a visszaemlékezéseit.
Elmondása szerint az ideköltöző családok a Kabalás környéki területről jöttek
ide lakni.
- Nem mindenkit sorolok fel – mondta -, de emlékeim szerint a Nyárádi-Pozsonyi-Ónodi-Bodnár-Révész családok
elsők között választották ezt a helyet lakóhelyükként.
Jellemző volt az. ún. földház kialakítása, mely 1,50 m mély, földbe ásott
helyiség volt csutkaszár és kóró felső fedéssel, ezekben laktak mindaddig, amíg
stabilabb épületet sikerült létrehozniuk.
Megélhetésüket a tehén, baromfi,- és
sertéstartás biztosította. Jellemző közlekedési eszközük a tehén vontatta szekér
volt.
Sóstóhegy területén szőlőműveléssel
foglalkozó uradalomhoz jártak az ittélők dolgozni, legtöbben summásként
vállaltak munkát.
Kértem, hogy mondjon valamit családjáról is. Korát meghazudtolóan azon-

nal rá is tért az élete bemutatására.
Iskolába a faluba jártak, a Református
és Katolikus Iskolába. 1947. október 23án férjhez ment Rácz József nevű helyi lakoshoz, akivel 63 évig éltek nagy
megértésben. Házasságukból 8 gyerek
született, két leánya ma is Kabaláson él.
Sajnos a férje 9 éve elhunyt, 14 unokája
és 18 dédunokája aranyozza be életét.
Erzsike néni az unokáit, dédunokáit
hosszú történetek mesélésével és számtalan verssel szórakoztatja, nagy csodálattal hallgatják az imaházban is, mely elmondása szerint színesíti hétköznapjait.
Kérésének eleget téve meghallgattam
én is egy általa költött verset, egy Jézussal kapcsolatos tanulságos történetet és
az ő gyerekkorában kedvelt verset, mely
a fecskékről és a verebekről szólt.

Szünetet sem tartva folytatta a
beszédét.
- 3 éve szívműtétet kellett vállalnom,
mert nagyon beteg voltam. A sikeres
műtét után igen jó az egészségi állapotom, melyet köszönhetek Borbély doktor úrnak, aki kérés nélkül minden hónapban általános vizsgálattal ellenőrzi
egészségügyi helyzetemet.
Mintha gyakorló nyilatkozó lenne rátért Kabalás időközönkénti fejlődésére.
Minden szakasznál volt egy-egy bölcs
megjegyzése.
Példaértékűnek tartja, hogy az iskola építésében minden lakos részt vett,
eközben az ideiglenes iskola Révész Pálék egyik szobája volt. Még ma is szép
emlékkel említik az emberek Nagy tanító
néni oktatási munkáját, gyermekszeretetét.
A fejlődést illetően nagy lépés volt a
villany bevezetése Kabalásra. Mosolyogva emlékezik arra, hogy elsők között vett

egy mosógépet, a szomszédok hitetlenül nézegették, nem hittek a gép munkájának következményében.
A mai emberek el sem tudják képzelni,
hogy kezdetben volt egy segélyhívó telefon Ónodiéknál és csak az biztosította
a kapcsolatot a külvilággal.
- Visszatérnék a villany bevezetésre mondja Erzsike néni. - Annyi szép műves
petróleumlámpa volt a házaknál, szinte
a ház díszeként, és ezek gyűjtők tulajdonába kerültek, ma sokan sajnálják, hogy
eladták.
Nagy esemény volt a 45 éve megépített kövesút, mely buszjáratot is biztosított a lakosságnak.
A 2 éve megújított kerékpár- és kövesútra annyira szükség volt, mint a korábbi kövesútra. Halkan jegyzi meg, hogy jó
időben kiül a pihenő padjára és tapasztalja, hogy mennyit fejlődött a település,
milyen sok a gépkocsi.
Itt is volt egy bölcs megjegyzése: - Gyerekkoromban felnőttünk úgy, hogy csak tehenet
láttunk, gépkocsit nem. A
mai gyerekek pedig felnőnek úgy, hogy gépkocsit
látnak és tehenet, lovat
nem, mert a településen
már senki sem tart.
Megnyugvással szólt a település közrend és közbiztonsági helyzetéről. Megjegyezte,
hogy e nélkül nem választanák egyre
többen Kabalást lakóhelyükké. Különösen javult a helyezet a polgárőrök tevékenységével, segítségükkel megszűnt
többek között a szemétlerakás, falopás,
vadállomány befogása. Megalakulásukkor csatlakozott a Polgárőrséghez 3 fő a
Hetednapi Adventista Egyház helyi lakosai közül is.
Beszélgetésünk közel 3 óra hosszáig
tartott, udvariasan félbe kellett szakítanom, látszott rajta, hogy volna még
mondanivalója. Nagyléptekkel Kabalás
történetének első 100 éve főbb eseményeit mondta el az Élő Legenda. Köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk
hiteles emlékeit, kívánunk számára jó
egészséget, nagy családjának igazi boldogságot.
A képen Erzsike néni és férje, 60. házassági évfordulójukon.
Mrenkó László
önkormányzati képviselő,
polgárőr
egyesületi elnök
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Nyírpazony
településüzemeltetési kft.
Az idei évben a Kft dolgozóival és a közmunkások
bevonásával elkezdtük a
Bárczi dűlőnél vadhálós kerítés készítését: fakivágás,
tereprendezés, nyomvonal
kitűzése, betontartó-oszlop
lerakása, feszítődrót és vadháló rögzítése.
Folyamatosan készítjük
a csapadékvíz elvezető árkok felújításához szükséges
árokelemek gyártását.

Márciusi hónapban kezdtük meg a konyha mögötti
területen egy új játszótér
kialakítását az Aranyalma
Óvoda részére.
Felújításra került az Aranyalma Óvoda és a gyógyszertár közötti kerítés.
Az Aranyalma Óvoda részére egy diabetikus konyha kialakításának kivitelezését végeztük el.

A Nyírpazony Településüzemeltetési Kft.
üzemeltetésében lévő
Nyírpazonyi Köztemetőben 1994. évben és az ezt megelőző években temetett vagy újraváltott sírok 25 éves
használati ideje 2019. december 31-én lejár.
Az újraváltásokat 2019. december 31-ig tehetik meg a
rendelkezésre jogosultak.
Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat Képviselő - Testületének 4/2016. (II.03.) önkormányzati rendelete alapján
az újra nem váltott sírhelyek értékesítésre kerülnek!
Sírhely megváltással kapcsolatos ügyintézéshez keressék
fel irodánkat:
Cím: 4531 Nyírpazony, Széchenyi u. 17.
Ügyintéző: Vajas Beáta
(: 42/212-640; 30/635-5853
E-mail cím: nyirpazonykft@gmail.com
Honlap: www.nyirpazonykft.hu
Ügyfélfogadás:
hétfőtől – péntekig: 7:30 – 9:00
Nyírpazony Településüzemeltetési Kft. létrehozott egy
honlapot, ahol az érdeklődők szintén tájékozódhatnak az
aktuális híreinkről a következő linken:
www.nyirpazonykft.hu,
valamint a honlapon elérhetőek a Temető
nyilvántartással kapcsolatos adatok is.
Bárki tájékozódhat hozzátartozójának sírhely-adatairól.

Június elsejétől változás történt a Településüzemeltetési Kft. vezetőjének személyében.
Asztalos László helyett
2019. augusztus 31-ig
Vajas Gyula intézi a továbbiakban az ügyvezetéssel kapcsolatos teendőket.
Asztalos László a Kft.
megalakulása után egy

hónappal 2012 júliusában kezdte a munkáját
önkormányzatunknál.
Ezúton is szeretnénk
megköszönni a településünkért végzett áldozatos, lelkiismeretes tevékenységét.
Jó egészséget, további
sikereket kívánunk munkájában és magánéletében egyaránt.

2019. április

A könyvtár

Szinte felsorolni is nehéz a
könyvtár által megrendezett programokat. Nincs
olyan hét, hogy valamilyen
rendezvény, esemény ne
lenne könyvtárunkban.

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek is köszönhetően gyakoriak az író-olvasó találkozók, kézműves és
kreatív foglalkozások, vetélkedők, könyvtármozis vetítések, szabadidős programok.
Az már nem kérdés, hogy
van-e létjogosultsága a XXI.
században a könyvtáraknak,
hiszen jelentősen túlnőttek
azon, hogy csupán könyvekkel sűrűn megpakolt polcok
“raktárai” legyenek. Egy modern könyvtár akkor működik
jól, ha ténylegesen figyelemebe veszi a különböző korú,
nemű és érdeklődésű emberek igényeit.
Bár a könyvtárak jellege
jelentős változáson ment át,
főleg itt vidéken, de mit sem
veszített eredeti célkitűzéseiből. A tudás megőrzése, átadása. „Az alexandriai könyvtár az ókori világ legnagyobb
könyvtára volt. A Kr. e. 3. században hozták létre Egyiptomban, hogy az addig többnyire a templomokban őrzött
tekercseket egy helyen gyűjtsék össze. A könyvtár eredeti
rendeltetése a könyvek gyűjtése mellett, a Muszeionban
tevékenykedő tudósok mun-

kájának elősegítése volt….
Más népek vallásos szövegei,
meséi is megtalálhatóak voltak, de rendszerint ezeket is
lefordították görögre." Tulajdonképpen ez most sincs
másként, csak a jelen kornak
megfelelően. Ezért nem kevés
büszkeséggel mondhatjuk el,
hogy a nyírpazonyi könyvtár
családias hangulata mellett
változatos programokat kínál
a betérőnek. (HZ)
Ízelítő a kínálatból, de mindenki inkább győződjön meg
róla saját maga:
• a Föld napján Simon Szilvia
interaktív előadása,
• horgolás szakkör,
• Gyermekkönyvnapok: M.
Kácsor Zoltán író-olvasó találkozó,
• kézműves foglalkozások,
• látogatás a megyei könyvtárba - „pincétől a padlásig”,
• könyvtármozis vetítés a Mátyás király év kapcsán,
• bemutató óvodásoknak japán papírszínházzal,
• a családi napra könyvsátorral vonult ki a könyvtár,
• a mesefelolvasó maratonon
közel 100 gyermek hallgatta19 felnőtt meséit,
• a madarak-és fák napja rendezvénysorozatának egyik
állomása könyvtárunk volt.
• Gosztola Adél: A sötétben
látó tündér meséjét az ovisok és az alsós gyerekek is
élvezettel hallgatták.

2019. április
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Pacsai Imre képzőművészeti munkásságáról

Szarvason született 1947ben. Szülővárosához kötődik művészi munkásságának indulása, ahol tagja
lett a szarvasi Vajda Péter
Művelődési Ház képzőművészeti körének, melyet
Zsáky István főiskolai tanár
vezetett.
Ruzicskay György festőművész, Szarvas neves szülötte
jelentős hatással volt festői látásmódjának kialakulására, aki
a képzőművészet iránt érdeklődő fiatalembert a természet
szépségének megfigyelésére
és ábrázolására buzdította.
Korai munkáinak sikerességét igazolja az országos Erkel
Ferenc Diákünnepeken való
sikeres részvétel (1965), ahol
díjat nyert munkáival.

Főiskolai tanulmányait befejezve a Békéscsabai Képzőművész Kör tagjaként folytatta alkotói munkáját, amely
Koszta Róza festőművész irányításával működött. A képzőművészeti körben kapott
inspirációk tovább erősítették
az alföldi festészethez való
kötődését. A Munkácsi Mihály
Múzeum rendezte Alföldi Tárlaton (1968), majd a Békéscsabai Képzőművészeti Kör
tagjaként Békéscsabán (1970,
1972), Budapesten (1970),
Zrenjaninban (1971), a Békési
Tárlaton (1971, 1973), a Sárréti
Napok kiállításán (1970, 1971)
vett részt munkáival. Művei
láthatók voltak a Hajdú-Bihar
megyei Pedagógus Festőművészek Kiállításán (Debrecen,
1975, 1976), majd Debrecen-

ben az Őszi Tárlaton (1977).
Képei bemutatásra kerültek a
nyíregyházi Váczi Mihály Művelődési Házban (1992, 1994),
a szegedi Móra Ferenc Múzeumban (1995), a Nyíregyházi Főiskolán (1998, 2007),
Vácott (2000) a Madách Imre
Művelődési Házban, Tokajban (2009) rendezett önálló
kiállításán. Résztvevője volt
a Berettyóújfaluban (1984)
majd Vácott (2009) működő
nemzetközi képzőművészeti
tábornak, melyek kiállításain
szerepelnek munkái.
Munkásságáról méltatás jelent meg a Művészet (1970),
a Köröstáj, Dolnozemský slovák, Ľudové noviny című folyóiratban. A Békés megyei
Népújság Köröstáj c. kulturális rovata Békési Élet, a Haj-

dú-Bihari Napló, a Kelet-Magyarország, a Ľudové noviny
című folyóirat, a Prameň kulturális kiadvány mutatta be
számos grafikai munkáját,
festményét. Festményein felismerhető az alföldi hagyományokhoz való kötődés,
színvilága derűs, hangulatos.
Mesterei elsősorban látásmódját formálták, festményei
e hatások ellenére egyéni stílust tükröznek, amire méltatói
is felhívják a figyelmet, mely
megállapítást később keletkezett munkái is igazolják.
Munkái között számos portré szerepel, melyek a látvány
mellett az ábrázolt személy
jellemét, s a művésznek az
ábrázolt személyhez való viszonyát is meggyőző módon
jeleníti meg.

A mesevilág szerepe gyermekkorban
A mesékkel való találkozás
optimálisan már kisgyermekkorban elkezdődik,
a család szerepe fontos
ebben a folyamatban.
A gyakorlat azonban egyre
inkább eltér ettől, mivel az
elektronikus média és a televíziózási szokások átrendezték a családok, a közösségek
életét.
Értékrendjükben háttérbe
szorul a mese, szokásrendjükből kihal a mesemondás és a
meseolvasás. Sokszor találkozunk óvodás, iskolás gyermekekkel, akik az okostelefon,

tablet, televízió "fogságában
nevelkednek".
A civilizáció rohamos fejlődése miatt persze elkerülhetetlen, hogy gyermekeink
igen hamar találkozzanak
ezekkel az eszközökkel, viszont a szülők felelőssége,
hogy határokat szabjanak,
és mértékkel, felügyelet mellett ismerjék meg ezeket az
eszközöket. Szintén a szülők
feladata, hogy a gyermekeik
ismerjék, szeressék, nézegessék, olvassák a könyveket is!
A mese nagyon fontos a
gyermek szocializációjában,
a mesék a világ megtapasz-

talásának sajátos emberi
módjai. A meseélmény
gazdagítja a gyermeki
személyiséget, formálja az esztétikai, erkölcsi
érzelmeket, fejleszti az
értelmi képességeket, kibontakoztatja a gyermeki
világképet és az anyanyelvi-kommunikációs
képességeket.
Legyen idő meseolvasásra közösen, hideg téli
estéken a legjobb program a család életében!
Ajánlom a szülők figyelmébe Kádár Annamária:
Mesepszichológia könyvét.

Balázs Zsófia
védőnő
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Nyírpazonyi Nők Klubja: életünkről,
összetartozásunkról, munkánkról

A 2018-as év az emlékezés,
az összegzés és az ünneplés éve.

15 évesek lettünk!
Megalakulásunkkor szép
tervek születtek. Szerettünk
volna településünkről, egyéb
közösségekről első kézből értesülni, mely valóra is vált!
A község vezetői, képviselő-testülete, intézményeink
számíthatnak építő véleményünkre, mellyel - úgy érezzük - sokat segítünk.
Minden hónap második
hétfőjén találkozunk klubtársainkkal. Megosztjuk egymással a gondokat, problémákat,
ha tudunk, közösen keresünk
megoldást, de ha teljes megoldást nem is tudunk nyújtani, a kedves szó, egy simogatás is sokat jelent!

Egymás rezdüléseit ismerjük, számíthatunk egymásra.
Közösségi
munkánkhoz
több szabadidőre van szükség, aki mozgalmas, pörgő
életet élt, az nálunk is megtalálja ugyanezt! Tagjainkat régi
emlékek kötik össze. Jó átélni
a fellépéseink izgalmát, a készülődést, a szép ruhák viselését, amit a kívülállók is sokszor irigyelnek. Jó bezsebelni
az elismeréseket egy-egy fellépés után! Ilyenkor elfelejtjük a hosszú próbákat, ahol
egymás segítésével, javaslataival alakítjuk ki alkalomhoz
illő műsorunkat. Az idő eljár
felettünk, a mozgásunk sem a
régi, de a szívünk örökké fiatal
marad a közösség által!
Az egészséges életmóddal
kapcsolatban
előadásokat
hallgatunk meg, megemlé-

kezünk minden ünnepről,
örömet szerzünk egymásnak
és másoknak is. (Pl: Mikulás
alkalmából tagjaink gyerekeit, unokáit meglepjük.)
A napokban segítettünk a
Megyei Vöröskeresztnek: kb.
2 tonna ruhát gyűjtöttünk, a
játékokat kisgyerekeknek juttattuk el.
Színházba, rendezvényekre, kiállításokra is eljutunk a
klub szervezésében, ahová
egyébként nem biztos, hogy
el tudnánk menni.
Kirándulásokra pedig családtagjainkat is elvihetjük,
amely szintén egy kiváló lehetőség, az élmény pedig
csodálatos!
A kirándulásokra pedig
családtagjainkat is elvihetjük, amely szintén egy kiváló
lehetőség, az élmény pedig
csodálatos!
A környező és távolabbi te-

lepülések civil szervezeteivel,
az egyesület tagjaival is jó
kapcsolatot ápolunk, látogatjuk egymás rendezvényeit! Az
ismerkedések alkalmával barátságok szövődtek, ami csak
a javunkat szolgálja.
Várjuk fiatalabb lakosaink
közül azokat, akiknek felkeltette érdeklődését munkánk,
életünk, és akik szeretnének
tenni a közösségért és lakóhelyükért!
Első- és utolsósorban is
elnök asszonyunknak szeretnénk megköszönni a 15 év
kemény és odaadó munkáját,
amellyel sokat segített és ös�szetartotta lelkes csapatunkat!
Mindannyiunknak sok sikert, jó egészséget kívánunk!
Nyírpazonyi
Nők Klubja tagsága
Hortobágyi Lászlóné

Játékos angol tehetséggondozás az óvodában

A mai modern korban
szinte nélkülözhetetlen
– az anyanyelven kívül –
minimum egy idegen nyelv
ismerete.

Az Aranyalma Óvodában
elindult ebben a nevelési évben a játékos angol tehetséggondozás. A foglalkozások az
óvodás gyermekek körében
heti 1x történik két csoportban, 4-5 éves és 6-7 éves kortól. Az óvodás kornak megfelelő játékokkal, mondókákkal,
dalosjátékokkal ismerkednek
az angol nyelvvel. Kimon-

dottan a játékosságra kerül a
hangsúly, arra, hogy a gyermek élménydús, izgalmas,
tevékenykedtető cselekedetein keresztül ismerkedjen
meg az idegen nyelvvel, hogy
ez a későbbiekben fontos és
meghatározó, pozitív élmén�nyé váljon. Minden alkalom
várakozással telve érkezik el,
hiszen a vidám, derűs légkör,
a más kultúra, ünnepek, szokások megismerése motiválja őket. A gyerekek szívesen
vesznek részt ezen a fél órán,
hiszen később, az iskolában
majd ugyanolyan izgalommal

és érdeklődéssel fordulnak az
idegen nyelvhez, mint itt, az
óvodában.
Eddigi tapasztalataink szerint az angol fejlesztés alapozó jellegű, amely előkészíti a

későbbi tudatos nyelvtanulást.
Pintér Éva
Kisgyermekkori angol
fejlesztést vezető
óvodapedagógus
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Óvoda
Tárgyi feltételek:
Intézményünk
iránt
megnövekedett a kereslet,
így a nyár folyamán ötödik
csoportszoba létrehozása
vált szükségessé, melyet
a fejlesztőszobából hoztunk ideiglenesen létre.
Óvodánk régi szárnyát felújítottuk az önkormányzat
jóvoltából, a Településüzemeltetési Kft. dolgozóinak
segítségével. Játék- és eszközállományunk adottak
és megfelelőek a mindennapi munkánkhoz.
Pedagógiai munka:
A Nyírpazonyi Aranyalma
Óvoda Helyi Pedagógiai
Programja alapján végezzük mindennapi munkánkat. Szeptembertől a projekt módszer szerint, a
gyermekek tapasztalataira
építve, életkori sajátosságaikat és eltérő fejlődési
ütemüket figyelembe véve
végezzük
gyermekeink
fejlesztését. A konstruktív
életvezetésre nevelés a
nevelésünk legfontosabb
értéke. Mottónk: „Minden
gyermek abban fejlődik a
legjobban, amiben jól érzi
magát.”
Munkánkat az idei év-
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ben is segítik: logopédus,
gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus.
Pár érdekes adat:
Az óvodalétszám alakulása 2014-től napjainkig…
• 2014. október 1-én: 84
gyermek,
• 2015. május 31-én: 93
gyermek,
• 2015. október 1-én: 80
gyermek,
• 2016. május 31-én: 89
gyermek,
• 2016. október 1-én: 81
gyermek,
• 2017. május 31-én: 91
gyermek,
• 2017. október 1-én: 91
gyermek,
• 2018. Gyermek létszám:
121 fő
• 2019. április 10-én 131 fő
Tehetséggondozó foglalkozások:
Angol játékos foglalkozás: kiscsoportos formában 4 éves kortól, a foglalkozásokat saját kollégáink
tartják, akik ilyen irányú
végzettséggel is rendelkeznek.
Bozsik foci: a focizni vágyó gyerekekkel szintén
óvónéni foglalkozik, évi 4
alkalommal részt vesznek
a nyíregyházi stadionban
megrendezett foci gálán.
Kung-Fu: a mozogni vágyó gyerekeknek.
Klasszikus balett: heti két
alkalommal.
Óvodánkban 2018 szeptemberétől elindítottuk a
“Boldog óra” foglalkozásokat. Örömmel vettük át az
ezzel járó BOLDOG ÓVODA
oklevelet.
A Magyar népmese napja alkalmából óvodánkban
láthattuk a BURATTINÓ
bábszínház előadásában
„A farkas és a róka a lakodalomban” című magyar
népmesét. Az előadásra
meghívtuk volt, nyugdíjas
dolgozóinkat is, akikkel a
mese végén egy kellemes
hangulatú beszélgetésben
volt részünk.

Boldogságóra foglalkozások
az Aranyalma Óvodában
A 2018/19-es nevelési évben két csoportban (a Pillangóban
és a Katicában) elkezdtük a boldogságóra foglalkozásokat.
Célunk, hogy szisztematikus gyakorlatok alkalmazásával készségszintűvé tegyük a pozitív életvezetést. Hiszen a pozitív érzelmek adják a megismerés, az intellektuális és szociális képességek fejlődésének motivációs alapját, a pozitív érzelmek az
önkiteljesedést energetizáló tényezők. A pozitív érzelmi állapotok, a boldogság megteremtésének technikái taníthatók, az
irányított pozitív fókuszú élményszerzés és élménybefogadás
képessége kimunkálható, a pozitivitás iránti érzékenység kialakítható. Tevékenységeink alapja a bátorító, megerősítő pedagógiai attitűd, a foglalkozásokon helyet kap a feszültségoldás,
a relaxáció, a saját tapasztalatok, élmények felidézése, a zene,
tánc, rajz, az improvizációs játékok, és számos alkotó tevékenység. A boldogságórák nemcsak a csoportokat kovácsolják ös�szetartó csapattá, ill. erősítik a baráti és társas kötelékeket, hanem pozitív hatással vannak a gyerek-szülő kapcsolatokra, sőt
a pedagógusokra is.
Témáink:
1.
A hála gyakorlása
2.
Az optimizmus gyakorlása
3.
Társas kapcsolatok ápolása
4.
Jó cselekedetek gyakorlása
5.
Elköteleződés egy cél mellett
6.
Megküzdési stratégiák
7.
Apró örömök élvezete
8.
A megbocsátás gyakorlása
9.
Testmozgás
10.
Fenntartható boldogság
Vassné Kozák Orsolya
óvodapedagógus
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Egészségeset
és finomat

Óvodánk konyhája egy
újabb konyharésszel bővült. Fontosnak tartottuk,
hogy a diétás étkeztetésre
szoruló gyermekek ételei
biztonságos körülmények
között készüljenek el.

Jelen pillanatban 1 fő diétás szakács készíti az ételeket,
1 fő pedig hamarosan végez a
diétás iskolai képzésben. Fontos számunkra, hogy minden
munkavállaló képzéseket szerezzen az ételkészítés terén,
ezért 3 fő szakács iskolába jár.
2019.április 13-án "Diétás
étkeztetés a hétköznapokban" címmel a szülőknek
és a témában érintetteknek

Köszönet

Már
második
alkalommal rendeztük meg
Nyírpazony Nagyközség
Önkormányzatának támogatásával, a Nyírpazonyi
Nők Klubja szervezésében a KÖZÖS NŐNAPOT.
Célunk az volt, hogy vendégül lássuk és megünnepeljük a szebbik nem azon
képviselőit, akik helyben
dolgoznak,
tevékenykednek különböző intézményeknél,
szolgáltató
cégeknél és civil szervezeteknél.
Dubay László polgármester
köszöntötte
a
rendezvény résztvevőit,
munkájukat, a nagyközségért folytatott építő te-

szakmai napot szerveztünk.
A meghívott előadók között
jelen volt Zelenák Ilona közegészségügyi
járványügyi
szakügyintéző, a Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági
Főosztály Népegészségügyi
Osztályáról, valamint Tanács
Attila fejlesztő séf, az Élelmezésvezetők Országos Szövetségének tagja, számos
verseny zsűrielnöke, a mindenmentes főzősuli szakoktatója, tulajdonosa, aki szakmai
és gyakorlati bemutatót tartott. .
A rendezvény rendkívül sikeres volt, az itt hallottakat,
tanultakat a hétköznapokban
alkalmazni fogjuk.

vékenységüket méltatta,
majd beszédét egy szép
idézettel zárta.
A jelenlévő képviselőkkel együtt nyújtotta át a
tisztelet virágait.
„CSENDÜL A NÓTA”
címmel magyar-nóta énekesek előadása tette még
ünnepélyesebbé az estét.
Nyírpazony Nagyközség
Önkormányzata vezetőinek a 135 hölgyvendég nevében köszönöm a meghívást, a műsort, köszönjük,
hogy éreztették velünk: a
településen a nőket tisztelik, munkájukat megbecsülik.
Nyírpazony,
2019 április 09.
a 135 fő nevében:
Ungvári Sándorné elnök
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2018 A LEGO-ban jártunk

November 27-én a Pillangó és a Katica csoport látogatást tehetett a LEGO gyárba, amit nagy izgalommal
vártak a gyerekek.
Az időjárás nem volt kegyes hozzánk, de ez nem szegte
kedvünket, mert alig vártuk, hogy eljöjjön ez a várva-várt
pillanat. Reggeli után indultunk busszal, amit a gyerekek
mindig élveznek. A gyárba érkezve egy túravezető várt
minket, aki elmondta, hogy milyen biztonsági előírásokat
kell betartani annak, aki a gyárba lép. Első utunk egy játszószobába vezetett, ahol a LEGO történetével ismerkedhettünk meg. Fontos szabály volt, hogy mindenkinek, aki
a gyárba lép láthatósági mellényt kell viselnie. Az aulában
egy LEGO-ból készült makettet nézhettünk meg, ami a gyár
kicsinyített mása volt. Itt a túravezető megmutatta, hogy
hol és milyen részlegeket fogunk megnézni. Először azt a
gépet ismerhettük meg, amivel a LEGO kocka készül. Ebből
a gépből közel 900 található, melyekre egy látogatófolyosón keresztül kaphattunk bepillantást. Következő utunk
az alkatrészek csomagolását végző géphez vezetett. Ami a
legérdekesebb volt a gyerekek számára, hogy hogyan kerül a kész játék a LEGO dobozokba. Az itt dolgozók lelkes
integetéssel fogadtak bennünket. Végre eljött az a pillanat, amikor a gyerekek birtokukba vehették a játszószoba
összes kincsét. Érdekes és izgalmas építmények születtek,
amelyeknek csak a képzeletük, fantáziájuk, kreativitásuk
szabhatott határt. Nem távoztunk üres kézzel, hiszen mindenki egy LEGO figurával lett gazdagabb. Nagyon köszönjük az önkormányzatnak, hogy biztosították számunkra ezt
a feledhetetlen élményt.
Kissné Ónodi Gyöngyi, Nagyné Rádi Andrea
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Projekt módszer a Pillangó csoportban

A 2018/19-es nevelési
évtől csoportunkban bevezetésre került a projekt
módszer. A projektpedagógiával történő nevelés és
tanulásszervezés, illetve a
gyermekek hagyományokkal való megismertetése,
az olyan tevékenységek
biztosítása, amelyek a múlt
és jelen élményszerű átélését segítik.

A tevékenységek párhuzamos, egy időben történő felkínálása lehetőséget ad arra,
hogy a délelőtt folyamán a
gyermekek szabadon dönthessenek arról, hogy részt
kívánnak-e venni az aznapra
felkínált, párhuzamos tevékenységekben. Élhetnek a
szabad döntés lehetőségével
és az általuk kitalált tevékenység és a számukra mindennél
fontosabb, szabadon választható játék stb. is szerepel a
„kínálatban”. Ilyenkor a gyerekek között tevékenykedve
felkínáljuk a segítségünket,
ezzel mintát adva a társaknak
is a segítség felajánlásának,
elfogadásának módjaira. Elmélyítjük a szokásokat, szabályokat. Együtt munkálkodunk
a gyermekekkel, s ha szükség
van rá, segítünk, példát mutatunk pl.:
• az eszközhasználatban
• a választási lehetőség
felajánlásában
• az együtt tevékenykedésben
• az
együttérzés
megélésében
• a megoldási lehetőségekre
való motiválásban
• az udvariassági
formulák gyakorlásában
A gyermekekkel
együtt tervezzük a
mindennapjainkat.
Együtt választunk projekttémát, mikor, mivel
szeretnénk
megismerkedni, mi érdekli őket. Egy
projekt általában egy vagy

több hét is lehet, ez függ a
témától és a gyerekek érdeklődésétől. Hiszen a
„gyermek akkor fejlődik a legjobban,
ha jól érzi magát
az adott tevékenységben. A
projekt lezárása általában
egy nagy közös élmény,
pl. kirándulás,
közös sütés,
barkácsolás
stb. Természetesen a szülők
is sokat segítenek projektjeink
megvalósulásában (pl. élő állat
behozása, gyűjtőmunka, zöldségek,
gyümölcsök, péksütemények behozása vagy
képek gyűjtése), melyet ez
úton is köszönünk nekik.
Ebben a nevelési évben 12
projektet terveztünk be, melyekből 9 már megvalósult.
Jelenleg a 10. projektünket
dolgozzuk fel, ami a húsvéti
ünnepkörhöz, szokásokhoz
kapcsolódik.
Az eddig feldolgozott pro-

jektek közül nagy élmény
volt a gyermekeknek, amikor
az állatok témát dolgoztuk
fel, és a projekt lezárásaként
az Állatkertbe kirándultunk.
Ebben az évben a Víz világnapja projekt is nagy sikert
aratott, amikor kísérleteztetünk,
megismerkedtünk
a térképpel, megismertük
hazánk vizeit, élővilágát. Egy
másik projektünknél magvakat, virágokat ültettünk,
figyeltük heteken át a
fejlődésüket, locsoltuk,
gondoztuk őket, s
közben rengeteg saját élményű tapasztalatot szereztünk a
témához kapcsolódó tevékenységekben, játékokban.
Ezek a sikeres
projektek nagyban
lehetőséget adtak
a gyermekek öndifferenciálásához,
amelynek során nem
a gyermekeket differenciáljuk, különböztetjük meg fejlődési ütemük
szerint, hanem a tanulás, a
tapasztalatszerzés, a munka-

végzés feltételeit szervezzük
meg a differenciált lehetőségek felkínálásával (tevékenységválasztás, témaválasztás, eszköz,
csoportválasztás, társválasztás). Ezután
a gyermek maga
dönti el, hogy a
felkínált (szintben
és formában eltérő) lehetőségek
közül neki melyik
felel meg aktuálisan a legjobban,
s azt választja. Így
biztos lesz a sikerélmény. Projektjeink aktualitásáról a
szülők a csoportunk
facebook
oldalán
megjelenő képekből,
az öltözőben kihelyezett
produktumokból, kiállításokból, és az aktualitásoknak
megfelelően változó, bővülő
projektablakunk megcsodálásából tájékozódhatnak.
Végezetül Maria Montessori szavaival búcsúzunk:
„Minden
gyermekben
megvan a cselekvési vágy és
a világmindenség megismerésének igénye, csak annak
kibontakoztatását kell elősegíteni! A pedagógusnak új
művészetet kell megtanulnia,
azt, hogy a gyermek segítőtársa és vezetője legyen, és
elvezesse őt azokhoz az eszközökhöz, amelyekre akkori fejlődése fokán szüksége
van.”
Nagyné Rádi Andrea,
Kissné Ónodi Gyöngyi
óvodapedagógusok
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„Tök jó” délután a Cica csoportban
és a projektmódszer

Egyre többet hallunk arról,
hogy a mai világban a gyermekek mindennapjaiból
hiányzik a gyakorlatiasság.

A Nyírpazonyi Aranyalma
Óvodában a 2018/2019-es
nevelési évben bevezetésre
került a PROJEKTMÓDSZER,
amely a gyermekek cselekvő
aktivitására, közvetlen-, sok
érzékszervet
foglalkoztató
megtapasztalásra épít. Ennek legfőbb nevelési értéke
a konstruktív életvezetésre
nevelés. A gyermekek tapasztalatokon, ismereteken, élményeken keresztül ismerkednek meg a mindennapokban
a minket körülvevő világgal.

Ennek tükrében 2018 novemberében „Tök jó” kézműves délutánt szerveztünk a
Cica csoportban, melyekre a
családok nagy örömmel érkeztek. Megvendégelték egy-

Emberi nyelven
NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2018. (XII. 28.) önkormányzati rendelete Nyírpazony nagyközség helyi
építési szabályzatáról
9. Zöldfelületek kialakítása
9. § Sokszor tapasztaljuk, hogy vis�sza-visszatérő probléma egyes jogszabályok, rendeletek értelmezése,
alkalmazása a mindennapokban. Ez
természetes, hiszen nem születik mindenki jogásznak, viszont az önkormányzat rendeleteinek megalkotásánál szigorú szabályok határozzák meg
a formát, nyelvezetet. Tekintettel arra,
hogy többször keresték meg hivatalunkat egy-egy rendelettel kapcsolatban, ezért megpróbáljuk közérthetően
elmagyarázni a lakosságot leginkább
foglalkoztatókat.
Hova ültethetek fát, bokrot?
A gyorsan öregedő, törékeny, allergiakeltő pollenű fák közterületi fasor
telepítésére nem alkalmazhatók.
Magyarul: A kerítésem elé még díszítésnek is tilos olyan fát ültetni, aminek
könnyen törik az ága, balesetet, vagy
allergiát okozhat másoknak (pl.: akác).
Egyébként sem szokás más telkére ül-

mást tökből készült ételekkel,
süteményekkel,
italokkal,
illetve mindenki hozott saját
részre kifaragható tököt, melyet a szülők a gyermekeikkel
együtt készítettek el. A kész

tetni, az ingatlanok előtti terület általában közterület, az önkormányzaté,
vagy az államé.
Légvezetékek alatt csak olyan kis
növésű fák ültethetők, amelyek rendszeres csonkolás nélkül sem érik el a
légvezetéket.
Magyarul: Ez teljesen magától értődő, még saját telken belül is kerülni kell
azon növények ültetését, amelyek ágai
pár év alatt elérhetik az elektromos vezetékeket. Rendkívül balesetveszélyes
lehet.
Ugyan ez vonatkozik az alábbi szövegrészre is:
Nem létesíthető közmű és energia-,
táv-, és hírközlési vezeték a meglévő
fasorok nyomvonalában.
Magyarul: Legtöbb telken, ingatlanon be van vezetve a víz, gáz, csatorna,
telefon, esetleg a kábel tv is. A fák gyökerei egy idő után elérhetik, eltörhetik,
elszakíthatják ezeket a vezetékeket.
Telken belül fák és cserjék a telek határától a következő távolságok betartásával ültethetők:
A legtöbbet kérdezett és vitatott
probléma. „Az én telkem, azt csinálok rajta, amit akarok!” Nem teljesen
azt. A fák, bokrok ágai átnyúlhatnak a
szomszédba, árnyékolhatnak, ezért az
önkormányzatok szabályokat hoztak a
békés egymás mellett élés érdekében.

munkákból kiállítást rendeztünk, melyet az egész óvoda
megtekinthetett és napokig
díszítette az óvoda udvarát.
A tevékenység alkalmával alkalom adódott a szülő-gyermek-óvodapedagógus közötti kapcsolat erősítésére.
A közös munkadélutánok,
programok nemcsak összekovácsolják közösségünket, hanem lehetőséget teremtenek
arra, hogy betekintést nyerjenek a hozzátartozók is az
óvoda mindennapjaiba, életébe, ezért arra törekszünk,
hogy minél többször kerüljön
ilyenre sor.
Varga Brigitta
óvodapedagógus

Belterületen, az ingatlanokon, illetve
a beépítésre szánt területeken a telekhatártól mért távolság, ami nem mindig azonos a meglévő kerítéssel.
• Szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra
nem nővő gyümölcs és egyéb bokor
esetén 0,50 m
• A 3 m-nél magasabbra nem nővő
gyümölcs és egyéb fa esetén 1,0 m
• A 3 méternél magasabbra nővő
gyümölcs és egyéb fa, valamint gyümölcs és más bokor esetén 2,0 m.
Külterületen, és a beépítésre nem
szánt területen szintén a telekhatártól
mért távolság, ami nem mindig azonos
az esetlegesen ott lévő kerítéssel:
• Gyümölcsfa iskolai nevelés alatt álló
növény, továbbá szőlő, köszméte, ribizke és málnabokor esetén 0,80 m
• Minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró, stb.) esetében 2,0 m
• Birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetén 2,5 m
• Törpealanyra oltott almafa, továbbá
meggy, szilva és mandulafa esetén
3,5 m
• Vadalanyra oltott alma és körtefa, továbbá kajszi fa esetén 4,0 m
• Cseresznyefa esetén 5,0 m
• Dió és gesztenyefa, továbbá minden
fel nem sorolt gyümölcsfa esetében
8,0 m.
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Népegészségügyi szűrések fontossága a női lakosság körében
A szűrővizsgálatok célja a
tünetmentes egyénekben esetleg fennálló, nem is gyanított
betegség korai stádiumban
történő felderítése, a gyógyítás
esélyének javítása érdekében.
Ebben rejlik igazán a szűrővizsgálatok fontossága.
21-45 év közötti
nők esetén javasolt:
Méhnyakrák-szűrés: Évente
javasolt, de legalább 3 évente
mindenképp! Már korai stádiumban is jól felismerhető,
és megfelelő kezeléssel akár
végleges gyógyulás is elérhető,
ennek ellenére e megbetege-

dés napjainkban is kiemelkedő
helyet foglal el a halálozási statisztikákban.
Mellrák-szűrés,
mammográfia: Ajánlott az emlők havonkénti önellenőrzése, évente
pedig nőgyógyász orvossal is
nézessük meg, hogy minden
rendben van-e. A mammográfia
szűrővizsgálatként 40 éves kor felett ajánlott, ennél fiatalabb korban a vizsgálatot irányító szakorvos döntése alapján történhet.
A mammográfiás diagnosztikai
vizsgálat 1-2 évenként (életkortól és rizikófaktoroktól függően),
illetve panasz vagy a kontrollvizsgálatok igénye szerint ajánlott.
Szájüreg-vizsgálat: Évente,

illetve fogászati beavatkozások
alkalmával érdemes beiktatni.
Havonta tartsunk alapos önvizsgálatot!
Bőrvizsgálat: Ajánlott évente egyszer szakorvossal átnézetni anyajegyeinket, ha sok van
belőlük, akkor akár félévente is.
A melanoma rendkívül agres�szív, hamar áttétet adó daganattípus, fontos hát az elővigyázatosság. Bár kevesen tudják, a
Nap káros sugarainak hatásai
15-20 év után jelentkeznek.
Tüdőszűrés: A tbc (tüdőgümőkór) és a tüdőrák kezdeti stádiumában tünetmentes, ezért
különösen fontos, hogy akkor
is rendszeresen részt vegyünk

a szűrővizsgálatokon, ha semmiféle panaszunk nincs. Évente
legalább egyszer menjünk el
mellkas röntgenvizsgálatra.
Vastag- és végbél vizsgálata: Különösen érdemes odafigyelni azoknak, akik családjában előfordult már béldaganat,
ebben az esetben már 40 éves
korban érdemes elkezdeni
a szűrést. Ezen kívül javasolt
mindenkinek, akinél korábban
vastagbélpolipot találtak, vagy
a vastagbél gyulladását diagnosztizálták.
Nővédelmi tanácsadás keretében keressenek bizalommal:
Balázs Zsófia,
védőnő

SZÍNI KÁROLY MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA
VERSENYEK 2018/2019. tanév
név
osztály
verseny
hely
Béres Anna
8.
„Angol Nyelvi Triatlon” megyei verseny
3.
			
TIT megyei angol verseny
1.
Deák Máté
7.
matematika alapműveleti verseny-területi
3.
Dubay László
5.
matematika alapműveleti verseny-területi
4.
					
Fekete Dániel
7.
matematika alapműveleti verseny-területi
4.
Hagymási Milán
7.
TIT megyei angol verseny
			
„Angol Nyelvi Triatlon” megyei verseny
3.
				
1.
Hliva Máté
6.
Diákolimpia:
			
megyei atlétikai verseny –magasugrás
1.
Horváth Áron
4.
megyei természetismereti verseny
2.
					
Kozák Bence
7.
Diákolimpia:
			
megyei atlétikai verseny – 300 m-es futás
4.
Kücsön Márk
7.
matematika alapműveleti verseny-területi
			
NYTK iskoláinak szervezett matematika verseny
2.
				
1.
Patikás Donát
6.
matematika alapműveleti verseny-területi
2.
			
megyei alapműveleti verseny
6.
Sánta Zsófia
6.
Kitárul a világ angol megyei verseny
3.
			
„Angol Nyelvi Triatlon” megyei verseny
2.
Szekeres Hanna
6.
„Angol Nyelvi Triatlon” megyei verseny
2.
			
rajzverseny
3.
Tara Róbert
4.
matematika alapműveleti verseny-területi
3.
					
Türk Anna Sára
7.
Benedek Elek mesemondó versenySzép Magyar
3.
			
Beszéd verseny SzabolcsSzatmár-Bereg megyei
			
nyíregyházi körzeti forduló
1.
			
„Szép magyar beszéd” verseny döntő
Kazinczyjelvény arany
				
fokozat
Türk Luca Lea
5.
Benedek Elek mesemondó verseny - elmélet TOTO 100%-os
Csapatverseny
Kosárpalánta Bajnokság Észak-keleti régiós versenyén elért I. helyezés:
3. o: Ardelean Bendegúz, Füle Ádám, Juhász Máté, Lustig István, Magyar Máté,
Patikás Dániel
4. o: Sándor Dávid, Tara Róbert, Tóth Krisztián

felkészítő
Miklósné
Juhász Emőke
Bányai Györgyné
Czombáné
Asztalos Erzsébet
Bányai Györgyné
Hadházi Judit
Pálóczy András
Rózsa Gáborné
Rozsnyai Adrienn
Pálóczy András
Bányai Györgyné
Czombáné
Asztalos Erzsébet
Hadházi Judit
Babály Krisztián
Hadházi Judit
Dr. Bárányné
Terjék Ildikó
Veller Ildikó

Veller Ildikó
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Az Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről.
A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 335.391.834 forintban
fogadta el.
Az önkormányzat gazdál-

kodásában, az intézmények
működtetésén túl jelentős
összeget tesznek ki a pályázatok, beruházások, tekintettel
arra, hogy 2015-től 2018-ig

folyamatosan koordinálni kellett a megvalósítást, ütemezni kellett a közbeszerzési eljárásokat és a kivitelezéseket.
Itt szeretném megköszönni

a lakosság pozitív, segítőkész
hozzáállását a kivitelezési
munkálatokkal kapcsolatban.
Dubay László
polgármester

Megvalósított fejlesztések:
Belterületi utak felújítása (aszfaltozás, szélesítés, szilár
burkolat, szikkasztó árok rekonstrukció)

Petőfi Sándor utca:

9 315 971 Ft

Kossuth Lajos utca:

13 160 303 Ft

Csapadék-elvezető árok felújítása

József Attila utca:

11 910 759 Ft

Kossuth utca:

Felszabadulás utca:

5 904 323 Ft

Jázmin utca Vasvári Pál utca:
Arany János utca:
Kerékpárút:
Külterületi utak:

Vasvári Pál utca:

19 856 435 Ft

Egyéb beruházások:

5 649 380 Ft

Polgármesteri Hivatal:

168 819 778 Ft
9 893 034 Ft

Járda, sétány felújítása, építése

9 349 000 Ft
24 750 995 Ft

4 137 895 Ft

Közösségi tér, Könyvtár (Kúria megvétele):
Településrendezési tervek készítése:
Konyha felújítás:

40 944 500 Ft
7 874 000 Ft
26 472 937 Ft

Vasvári Pál utca:

5 705 700 Ft

Konyha eszközbeszerzés:

8 654 398 Ft

Köztemető:

2 506 085 Ft

Önkormányzat informatikai eszközök:

7 000 000 Ft

Széchenyi utca:

11 774 336 Ft

Energetikai fejlesztés Óvoda konyha:

43 740 901 Ft

Árpád utca:

66 125 668 Ft

Összesen: 503 546 398 Ft

Májusi Focikupa
Immár lassan évtizedes
hagyományra tekint vissza
településünkön május első
hétvégéjén egy kispályás labdarúgótorna lebonyolítása
futballpályánkon. Ebben az
évben május 4-én szombaton nyolc csapat nevezésével kezdődött el a küzdelem.
Hét csapat Nyírpazonyból és
a környékbeli településekről
vett részt a tornán, míg egy
csapat immáron minden alkalommal visszatérő vendéként
a romániai Máramarosszigetről érkezett. Minden labdarúgó kivétel nélkül komolyan
vette a küzdelmeket, így a
nézők jó iramú, élvezetes, de

sportszerű meccseket láthattak. A döntőben Máramaros�sziget csapata 2-1-re győzött
Bashalom
ellen,
ezzel a vándorserleg boldog tulajdonosai lettek egy
évre. A döntő után
az
önkormányzat
minden sportolót és
szuroklót egyaránt
vendégül látott, így
a jelenlévők egy közös asztalnál tudták
megbeszélni a nap
történéseit. Jövőre
minden
csapatot
visszavárunk! Hajrá
Nyírpazony!

forrás: Önkormányzat

Máramarossziget
csapata a kupával

nyertes

2019. április

Nyírpazonyi Hírnök

23

2018 fejlesztései a teljesség igénye nélkül:

Kerékpárút

Temetői sétány

Kondipark

Árpád utca járda

Vasvári Pál utcai járda

Petőfi Sándor járda

Kerékpárút programok

József Attila aszfalt

Jázmi utca aszfalt

Arany János utca aszfalt

Felszabadulás utca aszfalt
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Európai parlamenti
képviselők választása
2019
Nyírpazony eredmények:
FIDESZ-KDNP Érvényes szavazatok (%): 667 (55,44%)
DK Érvényes szavazatok (%): 160 (13,30%)
JOBBIK Érvényes szavazatok (%): 116 (9,64%)
MOMENTUM Érvényes szavazatok (%): 109 (9,06%)
MSZP-PÁRBESZÉD Érvényes szavazatok (%): 55 (4,57%)
MI HAZÁNK Érvényes szavazatok (%): 45 (3,74%)
MKKP Érvényes szavazatok (%): 26 (2,16%)
LMP Érvényes szavazatok (%): 23 (1,91%)
MUNKÁSPÁRT Érvényes szavazatok (%): 2 (0,17%)
Forrás: https://www.valasztas.hu

Nyírpazonyi
Új Kenyér Fesztivál
2019
Műsorterv: 2017. augusztus 17.
09:30 – Ü
 nnepi megnyitó és Ökumenikus istentisztelet
10:10 – S zíni Károly Magyar – Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola műsora
10:30 – Vidám Manók
11:30 – G
 yermekszépségverseny
12:10 – Magyar Rózsa
12:55 – N
 yírpazonyi Nők Klubja
13:15 – I rigy Hónaljmirigy
14:05 – R
 osszcsont Kutyakiképző Iskola bemutatója
15:05 – Magyar VistaSocial Club
16:50 – Versenyek eredményhirdetése, tombola sorsolás
17:50 – C
 ream de la Pop
19:30 – M
 aszkura és a Tücsökraj
21:30 – Tűzijáték / Utcabál Pető Sanyival
Kiegészítő programok:
• kenyérsütés
• rajzverseny
• arcfestés
• bazár
• ugrálóvár
• A Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete a nap folyamán
ingyenes vércukor és vérnyomásmérést tart.
• Ingyenes Wifi
(A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk)
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Színesben

Összemosódnak a színek
s lehull az akarat,
szabadságban senki
és minden vagy,
szűzi fehérben
egyszerűségben
sárgában dicsőségben
sápadó fényben
halandóságban
esti szürkében
állandóságban,
vágyban tüzesen piroslón
szenvedélyben lángolón.

Feketében kétségedben,
kérdésedben:
létezik feltámadás,
lilája burkolja koronád.
S vagy: kékben béke
zöldben féltés szörnye
elvesztett színekben
fakuló képedben,
csukott szemedben
látásod gyémántként ragyog,
s csöndedben suttog
egy angyal halk dallamot.

Burokba zártad színes ruhád
a nap melegével sütött reád,
s mikor gyűrött szirmod

kitártad e világra,
tüzes ajkad csókra nyílott,
s nyarat festettél utak porába.

Lila és sárga szirmok
hullnak,
könnyes arcon a csókok nem
hazudnak.

kecses körbe forgás;
majd egy utolsó,
a görcsös akarás…
Hátrapillantasz,
és már nincs több előre.

Pipacs

Reményben

Alak és forma,
testünk csupán jelmez,
a lélek,
mi egyedivé tesz.
Táncos lábú élet,
egy lépés előre
ringó csípővel,
hajló derékkal,
érzéki a mozgás,

Szirmokat hullatunk…
hol lila,
hol sárga,
könnyeket csókolunk
életünk ajkára;
vagy csak hazudjuk,
hogy éltünk…
A lélek örök,
s mi mindig remélünk.

- Novák Zsuzsa -

