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Önkormányzati hírek
2011. szeptember 17-én 14. alkalommal
ünnepeltük a községünk Falunapját.
A közös ünneplésé, a közös együttlété, a
közösen együtt töltött időé volt ezen a napon a
főszerep. A mondás szerint ünnepelni ott
érdemes igazán, ahol van is miért. Úgy
gondolom,
hogy
Nyirád
Község
Önkormányzata elmondhatja, hogy van miért
ünnepelni.
A nyár folyamán 14.601.000 Ft pályázati támogatással és 3.650.250 Ft saját forrás biztosításával
felújítottuk az alsó tagozatos iskolát. Elkészült a fűtéskorszerűsítés, a bejárati hőszigetelt
műanyag ajtó, vizesblokk felújítás és a világítótestek cseréje. A tavaszi szünetben a külső
hőszigeteléssel és színezéssel válik teljessé a felújítás.
14.878.848 Ft pályázati támogatással és 3.719.712 Ft saját forrás biztosításával felújítjuk a
művelődési ház homlokzatát és térburkolással látjuk el a házhoz tartozó közlekedési területeket. A
munka az ősz folyamán kezdődik, befejezési határidő 2012. április 20.
Miközben országosan iskolákat, óvodákat
zárnak be, Nyirádon stabil létszámmal
működnek ezek az intézmények, nem kis
mértékben köszönhetően az ingyen osztott
építési telkeknek.
A Szociális Segítő Központ, a háziorvosi-,
fogorvosi ellátás, művelődési ház csupa olyan
ellátást nyújtó szolgáltatás, amely révén
komfortosabb, élhetőbb otthont nyújthatunk az
itt élőknek. Élhető és éltető falu. Ez a cél. Úgy
gondolom,
hogy
a
sok
kritika
és
véleménykülönbség
ellenére
is
ezen
dolgoztunk. Az eredményeket lehet vitatni, de
gyümölcsét a helyben lakók és az itt dolgozók
élvezik.

Fontos a község életében a helyi közösségek
működése, a szervezetek és egyesületek
tartalmi munkavégzése. Ez komoly érték egy
faluközösség
életében, hisz embereket
kovácsol közösségé, közös ügyért, közös
célokért, s ezzel segítve a faluközösség
egységét.
A gazdasági nehézségeket nem könnyen, de
túléljük. Sokkal nehezebb az erkölcsi, személyi
és tudati változás, amely a túlélés
legfontosabb feltétele. Visszahozni a bizalmat,
az adott szó erejét, az önérdek nélküli
véleménynyilvánítást, elfogadni az építő
kritikát, és az egyéni érdek közösség alá
rendelését, pedig az életbemaradás feltétele,
létünk alapja.

Ezúton is köszönöm falunapi vendégeink részvételét, a faluközösség megjelent tagjainak a közös
ünneplést. Ezen a napon nem a munkáról, hanem az együttlétről, a szórakozásról szólt a nap.
Külön köszönöm a falunapon fellépők önzetlen hozzáállását.
A kék madár idézettel zárom mondandómat:
„A kék madarat nem kell távoli országban keresni.
A kék madár mindig velünk van, ha szeretjük egymást,
És örülünk az élet legkisebb ajándékainak is.
De mindig elrepül, ha bántjuk egymást, ha irigykedve
Figyeljük a másik örömét. Mert a kék madár
Maga a boldogság és kalitkája az emberi szív.” (Maurice Maeterlinck)
Sarkadi-Nagy András polgármester
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"Az Alaptörvény Asztala"

- Nyirád Községi Polgármesteri Hivatal titkárságának
előterében alakítottuk ki az Alaptörvény Asztalát, melynek rendeltetése, hogy az Országgyűlés az
Alaptörvényt jelentőségéhez méltó módon juttassa el az állampolgárokhoz.
Az önkormányzatoknál elhelyezett Alaptörvény Asztala létrehozásával a Kormánynak az a célja,
hogy Magyarország minden polgára a lakóhelyén kézbe vehesse, megismerhesse, illetve névre
szóló formában megrendelhesse az Alaptörvénynek az Országgyűlés elnöke aláírásával ellátott
ingyenes példányát.
Nyirád Község Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének megfelelően
(hétfő-csütörtök: 800-1600, péntek: 800-1200) - Az Alaptörvény Asztalánál - biztosítja Nyirád
valamennyi polgára számára, hogy egy adatlap kitöltése útján élhessen a lehetőséggel, és
igényelhesse az Alaptörvény névre szóló kézbesítését.
Az igényléssel kapcsolatban Némethné Vratnik Irén titkársági ügyintéző segítségét vehetik igénybe
a nyirádi polgárok.
Lovasi Erika jegyző

Veszprém Megyei Önkormányzat hírei
Nemzetközi Közigazgatási Szakmai Konferencia
résztvevői megyénkben - A Veszprém Megyei
Önkormányzat főjegyzője, dr. Imre László szeptember 15én, a Megyeháza Egry termében fogadta izraeli, cseh,
szlovák és magyar kollégáit, akik a Jegyzők Nemzetközi Közigazgatási Konferenciájának
résztvevőiként tettek látogatást megyénkben.
Dr. Imre László röviden bemutatta Veszprém megyét, a településszerkezeti adottságokat, majd
említést tett a gazdasági és turisztikai sajátosságokról. A vörös iszap katasztrófa kapcsán kiemelte
a megújuló energiaforrások fontosságát is. Végül a közigazgatás várható átalakításáról beszélt a
szakembereknek. A delegáció tagjai a megbeszélést követően megtekintették a Megyeháza Szent
István termét. A vendégek programja Balatonfüred és Tihany nevezettességeinek felkeresésével
zárult.
A kormányhivatal veszi át a megyei fenntartású intézményeket - A Veszprém Megyei
Önkormányzat 32 intézményét 2012. január elsejétől a Veszprém Megyei Kormányhivatal, ill. az
állam fogja működtetni. Ez 20 közoktatási, 1 gyermekvédelmi, 2 szociális, 5 kulturális, 1
egészségügyi intézményt és 2 önkormányzati társulást érint. A gazdasági társaságként működő
Csolnoky Ferenc Megyei Kórházat pedig várhatóan a szaktárca irányítja majd - jelentette be
sajtótájékoztató keretében a Megyei Közgyűlés elnöke. Lasztovicza Jenő elmondta, a
kormányhivatalhoz várhatóan átkerülő egészségügyi, gyermekvédelmi, oktatási, szociális
intézményfenntartói feladatok előkészítésére bizottság került felállításra, melynek tagjai a megye, a
kormányhivatal valamint a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának vezetése. Az
Előkészítő Bizottság feladat meghatározása alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat kimutatást
készít intézményeinek működési köréről, tevékenységéről, vagyonáról, Európai Uniós
pályázataikról, szerződési állományukról, továbbá városi közös fenntartású intézményeiről és a
Veszprém Megyei Önkormányzat gazdasági társaságairól, alapítványairól. A Magyar Államkincstár
Veszprém Megyei Igazgatósága pedig a Veszprém Megyei Önkormányzat részére a MÁK által
vezetett számla megnyitásához szükséges technikai lépésekről készít tájékoztatót. A közgyűlési
elnök kiemelte: az érintett intézmények dolgozói az átalakításból semmit nem fognak érezni,
csupán az irányítás, a vezetés változik. Lasztovicza Jenő a sajtótájékoztató keretében
emlékeztetett arra is, hogy 2008-ban a Veszprém Megyei Önkormányzat több mint 4600 fővel 50
intézményt működtetett 22,8 milliárdos költségvetés mellett. Az elmúlt 4-5 évben komoly
megszorításokkal kellett szembenéznie a megyének, ennek következtében a megyénknek
takarékossági programot kellett megvalósítania: intézmények összevonására került sor illetve
önkormányzatok működtetésre iskolákat vettek vissza. Ezzel a Megyei Önkormányzat mintegy 4,5
milliárdos megtakarítást tudott elérni. Az átadást-átvételt követően a megye más típusú,
területfejlesztéssel kapcsolatos feladatot végez. A Megyei Önkormányzat látja el a következő két
évre valamint a 2014-2020-as uniós pénzügyi tervezési időszakra eső, az uniós és hazai forrású
pályázatokhoz kapcsolódó területfejlesztési, előkészítési munkákat. Ezzel együtt a döntések már
nem a régiónál, hanem helyben történnek - hangsúlyozta Lasztovicza Jenő.
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A Veszprém megyei kormánymegbízott a sajtótájékoztatón elmondta, született egy megállapodás a
megyei önkormányzatok és a kormány között, amely az állami feladatellátás új súlypontjairól
rendelkezett. Az intézmény-fenntartási rendszer konszolidációja következik be tekintettel arra, hogy
jelentős milliárdok kerültek kivonásra a megyei önkormányzati rendszerből 2006-ot követően. Több
megye is jelentős adósságállománnyal küzd elsődlegesen az állami feladatok terén. Az állam
felelősséget vállal azokért a feladatokért, melyek eddig is az ő feladatai voltak, az intézmény-fenntartási
feladatokat az ezzel járó költségekkel együtt átvállalja és konszolidálja az adósságokat - fogalmazott dr.
Kovács Zoltán. Módosul az önkormányzati törvény, változnak a végrehajtáshoz szükséges
jogszabályok, amelyek megteremtik ezen folyamatok és feladatok törvényi alapjait. A
kormánymegbízott kiemelte: az átszervezés nem veszélyezteti sem az érintett intézmények
dolgozóinak munkáját, sem az ellátás biztonságát, folyamatosságát. Az új állami rendszer végleges
struktúrája 2013-ra alakul ki, amikor is létrejönnek a járási kormányhivatalok. Kristálytiszta viszonyok
lesznek, hiszen innentől az állami feladatokat az állam, az önkormányzati feladatokat az
önkormányzatok látják el az állam finanszírozása mellett.

Intézményvezetői megbízások átadása a Megyei Önkormányzatnál - A Veszprém Megyei
Önkormányzat fenntartásában működő alábbi oktatási intézményeknél - a Megyei Közgyűlés
döntésének értelmében - intézményvezetői kinevezésekre és azok átadására került sor a közelmúltban.
Lasztovicza Jenő, a Megyei Közgyűlés elnöke Sümegen a Kisfaludy Sándor Gimnázium,
Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben Tobakné Bella Máriának 30
éves jubileumi jutalmat adott át a meghosszabbított intézményvezetői megbízásával egyetemben. A
zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben új
megbízás átadására került sor Balázsné Györek Zsuzsanna megbízását Kovács Norbert, a Megyei
Közgyűlés alelnöke a nevelőtestület előtt adta át. A tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola – Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben Péni Béla, az eddigi igazgató újraválasztására került sor. A várpalotai
Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégiumban szintén az eddigi vezető, Bőle Károlyné kapott bizalmat.
A vezetői megbízását Polgárdy Imrétől, a Megyei Közgyűlés alelnökétől vehette át.
Megújult a sümegi vár - Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-dunántúli Operatív Programja
keretében 682 millió forintos támogatást kapott „A Sümegi vár integrált turisztikai megújítása”
beruházás az Új Széchenyi Tervből. Az integrált turisztikai megújítást célzó projekt kivitelezése 2009ben kezdődött meg. Megújultak a tornyok, a várkápolna, a teljes tetőszerkezet, és megerősítették a
bástyákat is. A beruházás részeként a vár díszkivilágítása már korábban elkészült, melynek
köszönhetően a műemlék több kilométeres távolságból is látható megvilágítást kapott. A projekt
elsődleges célja a Sümegi Vár látogatóbarát fejlesztése volt, ezen belül is a már meglévő kiállítóterek,
tárlatok interaktív, a bemutatást szolgáló eszközökkel történő felszerelése. Emellett kialakításra került
egy látogatóközpont, rendezvények megtartására alkalmas multifunkcionális terem, illetve egy külön
kiállító terem, amely a vár történetét hivatott bemutatni. A részleges akadálymentes környezet
kialakításával a sümegi várat a magyar romvárak közül elsőnek tekinthetik meg speciális igényű
látogatók. A vár ünnepélyes megnyitóját július 29-én a projektet bemutató záró konferencia előzte meg.
A rendezvényen a köszöntők sorában Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke kiemelte, hogy a térségben végrehajtott beruházások példaértékűek,
amelyekhez nagyban hozzájárultak az olyan elhivatott és kitartó emberek, mint a várkapitány id. Papp
Imre és a családja. Hangsúlyozta, hogy támogatásra érdemesek a várban és környékén
megvalósítandó fejlesztések.
A megújult várat korabeli hangulatot idéző programok mellett ünnepélyesen is átadták az
érdeklődőknek, akiket a jövőben gyermeknapi vártámadás, élő történelemóra, többnapos lovag- és
apródképző tábor, középkori mesterségek és fegyverek interaktív bemutatása, és a várkertben
kialakított históriás történeti játszóház vár.
Felújítják az egykori tapolcai úttörőtábort - A 2012-es szezontól nagyobb, komfortosabb jobb
minőségű szobákkal várják a vendégeket a badacsonytomaji Eldorádó Kempingben, amely egykor
tapolcai úttörőtáborként működött. Az 59 millió forintos uniós támogatással, összesen 131 millió forintos
beruházással megvalósuló fejlesztés részleteit mutatta be Mezőssy Zoltán, az Eldorádó kempinget és
motelt működtető vállalkozás vezetője a városi önkormányzat, valamint a megyei önkormányzat és a
régió vezetőinek társaságában. Mint elmondta, a negyven éves faépületek helyére 22, téglából épített
szoba kerül, modern fürdővel, alternatív energiával működtetett klimatizálással. Két szoba
mozgáskorlátozottak és más fogyatékkal élők számára is teljesen használható lesz. A pályázati
szerződésben az eddigi 4,5 hónapos nyitva tartás helyett hét hónapot vállaltak évenként. Ez a
szolgáltatási kínálat mellett a dolgozók foglalkoztatásában is fontos bővülést jelent.
(forrás: www.vpmegye.hu)
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Népszámlálás 2011
Összeírási időszak: 2011. október 1. - október 31.
Tisztelt Lakosság! Közeledik a 2011. évi népszámlálás
kezdésének időpontja, mellyel kapcsolatban néhány fontos
kérdésre hívom fel a figyelmüket.
Miért fontos? A népszámlálás az egyetlen módszer, amellyel
pontosan megismerhetjük Magyarország összes lakosának
életkörülményeit. A pontos adatok ismeretében megalapozottan
lehet a gazdasági, az egészségügyi, az oktatási, a szociális és a kulturális fejlesztéseket tervezni
és lebonyolítani. A Magyarországról nyújtott adatok segítségével hatékonyabban pályázhatunk az
európai uniós és más nemzetközi támogatásokra. A magyarországi népszámlálás egy globális
program része, általa adunk pontos képet magunkról a szomszédainknak, az Európai Uniónak és
az egész világnak. Válaszával Ön elsősorban a lakóhelye, a szűkebb környezete fejlesztését
könnyíti meg, de természetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Magyarországról nyert kép minél
teljesebb legyen. Legfőképpen pedig: a népszámlálás mindenkit érintő, országos ügy. Az adatok
megbízhatósága érdekében a részvételt és a hiteles adatközlést a törvény kötelezővé teszi.
Mit kérdeznek? A népszámlálási kérdések egyik része a lakásokra vonatkozik, másik része pedig
a személyekre. Külön kérdőív készült az intézetekre. A népszámlálás során a személyek családi
és utónevét nem vesszük fel. A népszámlálási kérdésekre törvényi felhatalmazás alapján a
válaszadás kötelező, kivételt képeznek ez alól a szenzitív (érzékeny) kérdések (nemzetiségre,
anyanyelvre, vallásra, tartós betegségre, fogyatékosságra vonatkozó kérdések), amelyekre a
válaszadás önkéntes.
A népszámlálási adatfelvételt megelőzően minden címre eljuttatjuk a népszámlálási
adatfelvételi csomagot. A csomag tartalmazza a lakás- és a személyi kérdőív egy-egy példányát,
valamint egy tájékozató levelet. A lakáskérdőíven szerepelnek az internetes kitöltéshez szükséges
azonosítók. Az adatfelvételi csomagban lévő dokumentumok az előzetes tájékozódást segítik.
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét a házszámok, ajtószámok kihelyezésének
fontosságára, a címek postaládákon való elhelyezésének szükségességére, hiszen a
számlálóbiztosok csak így tudják 2011. szeptember 27-e és 30-a között minden
adatszolgáltatóhoz eljuttatni az adatszolgáltatói csomagot.
A kérdőívek háromféle módon válaszolhatóak meg:
1.
interneten, az elektronikus kérdőív kitöltésével;
2.
papír kérdőíven, önálló kitöltéssel;
3.
interjú keretében, számlálóbiztos segítségével.
Melyik módszer hogyan működik?
Az elektronikus kérdőív kitöltése: A népszámlálások hazai történetében először tölthetőek ki a
kérdőívek interneten keresztül. Az ehhez szükséges egyedi azonosító kódot 2011. október 1-jéig
minden címre eljuttatjuk. A kód segítségével az adatszolgáltatók megkezdhetik a saját
háztartásukra vonatkozó lakás- és személyi kérdőívek online kitöltését. Az adatbevitel során a
rendszer folyamatosan támogatja, segíti a kérdések helyes kitöltését. Az internetes válaszadásra
2011. október 1-jétől október 16-ig van mód a www.enepszamlalas.hu oldalon.
A módszer előnyei: Gyors: legfeljebb 20–25 percet vesz igénybe; Kényelmes: a kitöltés időpontja
minden külső tényezőtől függetlenül megválasztható, a kitöltés szükség esetén megszakítható és
a megadott határidőn belül bármikor befejezhető; Nem helyhez kötött; Egyszerű: a kitöltést a
programba beépített magyarázatok segítik, amelyek gördülékennyé teszik a válaszadást, a
kérdőívek befogadásáról a rendszer nyomtatható igazolást küld.
A papír kérdőív önálló kitöltése: A megkérdezettek a papír kérdőív önálló kitöltésével is
megválaszolhatják a kérdéseket. A kérdőívek kitöltése a kézhezvétel után azonnal megkezdhető.
Mivel az adatfelvételi csomag egy lakás és egy személyi kérdőívet tartalmaz, így a papír alapú
kitöltéshez Önnek a számlálóbiztostól kell megfelelő számú személyi kérdőívet kérnie. A kérdőívet
letöltheti az internetről, vagy hozzájuthat még a Polgármesteri Hivatalban. A válaszadást rövid
útmutató is segíti. A kitöltött kérdőíveket előre egyeztetett időpontban lehet a számlálóbiztosnak
átadni.
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A módszer előnyei: Gyors: a személyekre vonatkozó kérdőíveket a háztartás tagjai egymástól
függetlenül és egyidejűleg is kitölthetik; Kényelmes: a kitöltés időpontja minden külső tényezőtől
függetlenül megválasztható, a kitöltés szükség esetén megszakítható, a számlálóbiztossal
egyeztetett időpontig befejezhető, így minimálisra csökken az adatszolgáltató és a számlálóbiztos
kontaktusa. A kérdőív papír alapú kitöltésére 2011. október 1-jétől október 16-ig van mód.
Interjú keretében történő kitöltés: A megkérdezettek képzett számlálóbiztos segítségével, interjú
formájában is válaszolhatnak a népszámlálási kérdésekre. A számlálóbiztosi interjúra az első
megkeresés alkalmával, vagy előre egyeztetett időpontban kerülhet sor. A módszer előnyei:
Hatékony: az interjús módszer egyszerűvé, gördülékennyé teszi a válaszadást; Szakszerű: a
számlálóbiztos maximális segítséget ad az adatszolgáltatónak a kérdések megválaszolásához; A
számlálóbiztos az adatfelvétel teljes időszaka alatt segíti a kitöltést.
Nyirádon összeírást teljesítő számlálóbiztosok: Horváth Szabina, Kovács Károlyné, Németh
Józsefné, Némethné Vratnik Irén és Vers Lajosné.
Adatvédelmi szempontból mindhárom megválaszolási módszer maximálisan biztonságos!
Az adatokat 2011. október 1-je, szombat, 0 órai időpontnak megfelelően kell megadni.

Kérem, aki teheti, a kitöltési módok közül válassza az internetes
kitöltést, melyhez rendelkezésre áll a községi könyvtárban elérhető
eMagyarország pont is.
Hogyan óvják az adatainkat? A népszámlálás a teljes lakosságot érintő, kötelezően elrendelt,
törvényben meghatározott adatkörökre kiterjedő adatgyűjtés. Kiemelkedően fontos tehát, hogy a
népszámlálás teljes folyamatában a magánélet, illetve a személyes adatok védelméhez fűződő jogok
kellőképpen érvényesüljenek, illetve csak a legszükségesebb mértékben korlátozzák azokat.
Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás minden területén megjelennek. A népszámlálásról
szóló törvény biztosítja, hogy a népszámlálás során felvett adatok a későbbiekben ne legyenek
összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal. A népszámlálási kérdőívek kitöltésére a törvény több
lehetőséget is biztosít az adatszolgáltatóknak, amelyek közül az érintett választhat, ezáltal ő maga dönt
arról, hogy személyes adatai védelme szempontjából melyiket tartja a számára legmegfelelőbbnek.
A népszámlálásban résztvevőket szigorú titoktartás köti. A kitöltött népszámlálási kérdőívek
összegyűjtése, feldolgozása szigorú rendben történik. A népszámlálás célja, hogy a lakások és a
népesség összetételéről, legfontosabb jellemzőiről kapjunk információt, éppen ezért a népszámlálási
kérdőíven nem szerepel a válaszadó neve.
Az internetes kitöltést az adatszolgáltatók az egyedi azonosítók és belépő kódok segítségével
teljesíthetik, amely garantálja, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá az adatokhoz. A papír
kérdőívek a megyei népszámlálási irodákból – a biztonságos szállítási követelményeknek megfelelően
– közvetlenül az adatfeldolgozás helyszínére kerülnek. A címek és a kérdőíveken szereplő adatok
feldolgozása egymástól függetlenül, elkülönítetten történik.
A feldolgozást követően a címeket és a népszámlálási adatállományt a KSH egymástól elkülönítetten
tárolja. Az adatbevitelt követően a papír kérdőíveket megsemmisítik, a keletkezett papír hulladék pedig
újrafelhasználásra kerül. A felhasználók számára történő adatkiadások, a kiadványok, tájékoztatási célt
szolgáló adatbázisok előállítása a legszigorúbb adatvédelmi szabályoknak megfelelően zajlik. Az
adatközlés statisztikai összesítések formájában történik.
Az adatvédelmi, adatbiztonsági követelmények betartásáért a KSH a felelős. Tevékenysége felett – a
népszámlálásban résztvevő szervektől független ellenőrző szervként – az adatvédelmi biztos gyakorol
kontrolt. E jogkörében – együttműködve a KSH-val – Jóri András adatvédelmi biztos véleményezte a
népszámlálásra vonatkozó jogszabályokat, ellenőrzi az online adatszolgáltatás megfelelőségét, a
kérdőívek összeállítását, illetve az összeírás és az összegyűjtött adatok feldolgozásának folyamatát.
Ezen felül folyamatosan figyelemmel kíséri a népszámlálásra vonatkozó szabályok érvényesülését, és
szükség esetén állásfoglalást ad ki a népszámlálás adatvédelmi követelményeiről. Az adatvédelmi
biztos kivizsgálja továbbá a hozzá érkező, a népszámlálást érintő, adatvédelmi tárgyú panaszokat is.

Kérem Önöket, hogy kérdéseikkel forduljanak hozzám a 88/235-001 telefonszámon, vagy a
nyiradph@vnet.hu e-mail címen! Bővebb információk a www.nepszamlalas.hu internetes oldalon
olvashatók, illetve felmerülő kérdéseikkel hívhatják a (06-80) 200-014 vagy a (06-80) 200-224
ingyenes zöld számot is, ahol reggeltől estig tájékoztatást kaphatnak a népszámlálásról. (Felhasznált
forrás: www.nepszamlalas.hu)

FELELJEN A JÖVŐÉRT!
Lovasi Erika jegyző
települési népszámlálási felelős
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Szivárvány Napközis Nyári Tábor - A már hagyománnyá vált Szivárvány Nyári
Napközis Tábor idén 2011. augusztus 8. és 12. között került megrendezésre. A táborban ez évben
44 általános iskolás, többségében hátrányos helyzetű gyermek vehetett részt.
Hétfőn ismerkedéssel és csapatok
alakításával indult a nap. Délelőtt
az ajkai mentősök beszéltek
munkájukról, a nyárhoz és az
iskolai szünidőhöz kapcsolódó
mindennapi veszélyekről, azok
elhárításáról.
A
gyerekek
megnézhették a mentőautót és
kellékeit,
emellett
lehetőségük
nyílott kitalált balesetek, szituációk
eljátszására,
játékos
ismeretszerzésre. Délután Vrábel
Miklósné Teri néni a mézeskalács
hagyományaival,
készítésével,
receptjével, fajtáival ismertette meg
a táborozókat, akik kipróbálhatták
ügyességüket
a
mézeskalács
díszítés tudományában is.
A napot a Sansz Alapítvány 2, illetve négy (2 kutya) munkatársa által tartott állatterápiás bemutató
foglalkozás zárta. Szó esett a kutyák és az ember kapcsolatáról, a kutyákban rejlő segítő
lehetőségekről, de természetesen a gyerekek körében a legnagyobb sikert a kutyákkal való közös
játék aratta.
Kedden a zalaszántói sztupához vezetett az út, az erdei túra után pedig a zalaszentgróti strandon
hűsíthették magukat a résztvevők.
Szerdán csapatokra bontva, az útközbeni állomások feladatait ügyesen teljesítve kerékpároztak az
erdészházhoz, ahol szabadtűzön készült a tábori ebéd. A nap folyamán lehetőség volt sport-,
csapat- és ügyességi versenyeken részt venni, számháborúzni, valamint Sás Zoltánnak
köszönhetően kicsit többet megtudni a lovakról, illetve lovagolni.
A csütörtöki nap Pápán, nagy része a strandon, fürdéssel és csúszdázással telt, végezetül a
Pegazus Színháznak köszönhetően a kastélyban tett idegenvezetéssel kísért látogatással zárult.
Pénteken délelőtt tapolcai
rendőrök érkeztek, akik a
közlekedési,
kiemelten
a
kerékpáros
közlekedésre
vonatkozó
szabályokat
ismertették
meg
a
gyerekekkel,
majd
a
tudnivalókat totón és gyakorlati
versenyben is ellenőrizték. Az
életszerűen kiépített pályán
biztonságban gyakorolhatták a
helyes biciklis közeledést. A
nap
folyamán
nemcsak
rendőrautót nézhettek meg a
gyerekek, hanem egy tűzoltó
autót
is
aprólékosan
megvizsgálhattak, utazhattak
benne, s - közkedvelten szirénázhattak Igaz Sándornak
köszönhetően.
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Délután
ügyességi
vetélkedő
keretében
folytatódott a csapatok versengése. Az
egyhetes, élmény-dús együttlét zárása tábortűz
mellett történt, ahol a csapatok közötti
eredményhirdetés után a tábor ideje alatt
valamiben kiemelkedően teljesített táborozók is
átvehették okleveleiket. A résztvevő gyerekek
élményekben gazdagon, apró ajándékkal,
édességekkel tértek haza.
A
Szivárvány
Napközis
Nyári
Tábor
megvalósulását
anyagi,
természetbeni
hozzájárulásukkal, munkájukkal nagyon sokan
segítették, nekik ezúton is köszönetet mondunk:
Nyirád Község Önkormányzata; Sarkadi-Nagy
András polgármester; Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata; Iskola a Gyermekeinkért
Közalapítvány; DRV Zrt.; BEO Kft.; Szigeti
László – AG RO SZŐC Kft.; Eichinger László –
BAUX CITI; Székesi Sándor – SAROKHÁZ
DELIKÁT; Horváth Zoltán vállalkozó; Bokor
Ferenc vállalkozó; Koczor Róbert vállalkozó;
FAGYÖNGY; NYÍR GYÓGYSZERTÁR; Vitai és
társa – helyi piacon árusító zöldségesek; Kovács
Antal – a pápai strandfürdő igazgatója; Pegazus
Színház; Sansz Alapítvány; Ajkai Mentőállomás;
Tapolcai Rendőrség; Sás Zoltán; Igaz Sándor
iskolaigazgató; Vrábel Miklósné Teri néni;
önkormányzati
dolgozók;
pedagógusok;
konyhások; közhasznú foglalkoztatottak…
Szociális Segítő Központ

Nyugdíjas Klub beszámolója
Március óta történtekről számolunk be. Beszámolónkat sajnos szomorú eseménnyel kell kezdeni,
2011. április 22-én meghalt Könye Lászlóné Elvira klubtagunk. Őrá úgy emlékezünk, hogy egy
vidám és jókedvű társ volt, munkájára, mikor egészsége engedte, mindig lehetett számítani.
Klubnaplónkba bejegyezve, emlékét megőrizve búcsúzunk tőled, „Nyugodjál békében”.
Május hónapban az Általános Iskola Erzsébet szobornál tartott ünnepségén részt vettünk,
koszorúztunk. Május utolsó vasárnapján a temetői Hősök Emlékművénél hagyományaink szerint
Hősök napi ünnepséget tartottunk. Az intézmények vezetőivel együtt koszorúztunk, imával és
énekkel emlékezve azokra, akik életüket adták értünk és hazánkért.
A klub összejövetelén közösen megbeszéltük a nyári kirándulások idejét is. Döntésünk, hogy
kétszer elmegyünk fürödni Pápára és Zalaszentgrótra, ezek a helyek, amit szeretünk a meleg
vizes fürdők miatt, és mindenkinek jót is tesz.
Június hónapban Pápára, július hónapban pedig a rossz idő miatt nem sikerült a zalaszentgróti
fürdő, így újra Pápára mentünk. Tagjaink, vendégeink jól érezték magukat, egy kicsit
kikapcsolódva, pihenve.
Még amit nem hagyhatunk ki, szomorúan emlékezünk Tasner Istvánra, a horgászegyesület
vezetőjére, aki májusban halt meg. Több alkalommal is a Nyugdíjas Klub támogatója volt, amit itt is
megköszönünk. A tónál tartott ünnepségeken többször is részt vettünk, segítettünk. A Jó Isten
áldását kérve „Nyugodjon békében”.
Klub vezetői, tagjai
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„A feléd nyújtott kezet csak megfogni szabad,
elengedni vétek, eldobni átok,
hisz egymásba simuló kezek tartják össze a világot.”

A Szociális Segítő Központ hírei
FELHÍVÁS
A Szociális Segítő Központ nevében kérek minden Kedves Olvasót, ha rendelkezik az
Idősek Klubjához kapcsolódó bármilyen „ereklyével”, az elmúlt 30 év alatt bármikor készült
fényképpel, újságcikkel, egy megható, vagy emlékezetes történettel, akár vicces
anekdotával, kérem az alábbi elérhetőségeken azt jelezni szíveskedjen.
Fáradságát előre is köszönöm !!!
→ Idősek Klubja
- Idén a korábbi szokásoktól eltérően az Idősek Klubja működése a „Konyha” leállásával
egyidejűleg nem szünetelt, melyet klubtagjaink nagy örömmel fogadtak. Augusztus első hete
családias légkörben, házias ízekkel, jó hangulatban telt.

- Augusztus 5-én, pénteken mindannyian meleg szívvel érkeztünk az Idősek Klubjába, hiszen a
legidősebb, kezdetek kezdetétől, 30 éve meglévő klubtagunkat, Tóth Józsefné Mariska nénit
köszönthettük egy igen különös, ritka alkalomból, a 98. születésnapján. A polgármester úr
köszöntője után a klubtagok adták át személyes ajándékaikat, egy-egy verset, éneket, majd az
intézmény dolgozói gratuláltak egy kis fényképalbummal emlékeztetve a klubban töltött évekre,
társakra.
- Augusztus 31-én az intézmény melletti udvaron „udvar avató”, „nyár búcsúztató” kerti
ünnepségre, szalonnasütésre, pogácsázásra gyűltünk össze.
- Szeptember elseje a klubtagok számára emlékezéssel telt, hiszen az Idősek Klubja éppen 30
éve, 1981. szeptember elsején nyitotta kapuit, vagyis rendelkezik működési engedéllyel. A szép
évfordulót október hónapban, az idősek világnapjával egybekötve tervezzük megünnepelni.
- Az ősz folyamán rövidebb kirándulásokat tervezünk, a nem napi rendszerességgel betérő
klubtagjainkat a programok konkréttá válásakor a szokásos módon feltétlen értesítjük.
→ Étkeztetés szolgáltatás
Ezúton is szeretném felhívni minden kedves étkeztetésben részesülő ellátottunk figyelmét, hogy
2011. szeptember elsejétől az ebédek átadását (az „elvitelt” és a kiszállítást) 12:00 és 14:00 óra
között tudjuk biztosítani. Megértésüket köszönjük.
Forduljon hozzánk bátran, személyes adatait bizalmasan kezeljük, titkait megőrizzük!!!
SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT
8454 Nyirád, Sallai u. 1/A.
06 / 70 / 338 – 5701 ; 06 / 70 / 338 – 5437

Molnárné Farkas Rita
családgondozó
intézményvezető
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Gyermekvilág

- A nyár folyamán intézményünkben elvégeztük a nagytakarítást,
szőnyegek tisztíttatását, világítótestek részleges felújítását, az udvari tereprendezést. Az épület
tetején lévő balesetveszélyes cserepeket Barcza György térítésmentesen cserélte ki. Hock Tibor
az udvari padok felújításához szükséges faanyagot gyalulta és vágta méretre, szintén
felajánlásból. Az udvari pihenőhely kialakításához Gáti Lászlótól, Molnár Ferenctől, Gombás
Gábortól és Szabó Tamástól kaptunk sok szakmai tanácsot. Szabó Tamás felajánlotta az
építmény elkészítését is. A faanyag egy részét a Bakonyerdő Zrt. ajándékozta óvodánknak. A
Kék Cinke Alapítvány anyagi támogatásával segíti a pihenőhely megépítését. Csikány Róbertné
és én, mint önkormányzati képviselők is felajánlottuk tiszteletdíjunk egy részét a fejlesztés
megvalósítása érdekében. Mindannyiuknak köszönjük az önzetlen segítséget!
A nyári leállás után augusztus 22-én
fogadtuk
összevont
csoportban
óvodásainkat. Szeptember 1-jén már
mindhárom csoport működött, és megújult
nevelőtestülettel
vártuk
a
nyüzsgő
„gyermeksereget”.
A
kiscsoportban
Szabóné Kecskés Mária, Hajnal Éva
óvodapedagógusok és Hoffmann Lászlóné
dajka; a középső csoportban Csikány
Róbertné,
Csermák-Kovács
Tímea
óvodapedagógusok;
a nagycsoportban
Ferencziné
Hoffmann
Ilona,
Vers
Istvánné óvodapedagógusok és Baráth
Istvánné dajka segíti az óvodás gyermekek
ellátását, fejlődését.
Szeptember 1-2-án az Ajkai Nevelési
Tanácsadó szakemberei elvégezték a
tanköteles korú gyermekek pedagógiai vizsgálatát. Így a vizsgálati eredmények és a szülői
igények figyelembe vételével ebben az évben is megszervezzük intézményünkben a diszlexiaprevenciós foglalkozásokat.
A nagycsoportosok szeptemberben részt vesznek a”MIKISKERTÜNK” óvodák számára
meghirdetett kertépítő versenyen, mely a Hortus Hungaricus 2011 Nemzetközi Kertészeti
Szakkiállítás
és
Vásár
keretében
kerül
megrendezésre
Budapesten
a
SYMA
Rendezvényközpontban. Ovisainkkal egy mini
kiskertet alakítunk ki növénybeültetéssel, melyhez a
növényeken kívül a szervezők minden szükséges
alapanyagot biztosítanak. A versenyen való részvétel
gyermekeink számára egy különleges élményt
biztosít, és az első három helyezést elért óvoda
értékes nyereményekben részesül.
Intézményünk részt vesz a Lurkóvilág-Óvodalánc
Játékán: SZAVAZZ AZ OVIDRA! Nyeremény egy
értékes
játékcsomag
gyermekeink
számára.
Sikerünk a szülők, ismerősök szavazatán múlik!
Kérjük a tisztelt SZÜLŐKET, ISMERŐSÖKET szavazzanak óvodánkra a lurkovilag.hu oldalán,
amely a játék helyszíne! Bővebben: www.lurkovilag.hu További felvilágosítást az óvodában, illetve
a hirdetőtáblákon kaphatnak. Együttműködésüket köszönjük!
Óvodánk 2011. május 18-án csatlakozott a 7 lépés- tegyük meg együtt! Együttműködő iskolaegyüttműködő társadalom mozgalomhoz. Az ünnepségről készült képeket megtekinthetik az
EMI honlapján: www.7steps.shp.hu
Vers Istvánné tagintézmény-vezető
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Erzsébet királyné Általános Iskola

- Még igazából dübörög a nyár, de
számunkra az első szeptemberi iskolacsengő az új tanév kezdetét jelzi. Ez a tanév valószínűleg
egy olyan időszak előkészítő éve lesz,
ami rengeteg változást hoz a közoktatás
mindennapjaiba. Előkészületben van az
új Közoktatási Rendszer, melyet a
törvényhozók
decemberben
fognak
elfogadni. Ennek kapcsán és az új
közigazgatási törvény ránk is irányadó
részei miatt ebben az évben sok
dokumentumot, tantervet és struktúrát
érintő változást kell előkészítenünk.
Örvendetes események
nyáron iskolánkban!

történtek

a

A települési önkormányzat, a hivatal
hathatós közreműködésével pályázati
úton mintegy 14.600.000 forintot nyert a
kisiskola
felújítására,
melyhez
a
település 3.650.000 Ft önrészt vállalt. Ennek keretében a teljes fűtési rendszer, a világítás és a
vizesblokkok újultak meg mára. Kicserélhetjük a bejárati ajtó-portált szeptemberben, és tavasszal
az épület teljes külső szigetelést fog kapni. Köszönet érte minden közreműködőnek iskolánk diákjai
nevében!
A nagyiskolában is történt felújítás. Három települési képviselő, Andrónyi Miklós, Németh András
és Nagy Gábor lemondtak tiszteletdíjukról, és két tantermünk teljes felújítására csoportosították át
a község költségvetésében. Hálásan köszönjük ezt is, és azt az ígéretüket is, miszerint a jövő
évben is ezt a felajánlást teszik két újabb terem esetében.
Köszönjük Simon Balázs alpolgármester úr
rengeteg segítségét: úgymint függönyök,
szigetelés, kedvezményes belépők és még sok
aprónak tűnő, de életet könnyítő adományát.
Köszönjük a zalahalápi Csavária Kft.-nek a
kötőelemeket és Barbalics Antalnak a Salgó
polcokat! Köszönet Bokor Ferencnek és
nejének, Horváth Zoltánnak, Szabó Zoltánnak,
a zalahalápi Parkettagyárnak, a BEO Kft.-nek, a
Veszprém
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóságnak, Molnárné Budai Angelikának a
sok segítségért! Támogatásukra az idén is
számítunk.
Köszönettel tartozunk a nyári napközis tábor
szervezőinek, elsősorban polgármester úrnak, a tartalmas egy hétért, melynek programját a
Veszprém Megyei Napló már ismertette!
A Wesselényi Közalapítványtól nyert pályázati pénzéből sporteszközöket is vásárolhattunk, és
Németh András önkormányzati képviselő jóvoltából tornapadokat is kaptunk.
A 2011/2012. tanév fő információi a következők:
Személyi változások történtek iskolánkban:
Horváthné Török Erzsébet tanárnő családi örömeihez szeretettel gratulálunk! Helyette a német
nyelvet Udvari Katalin tanárnő fogja tanítani. Ugyan ő a negyedikeseknek angolt fog oktatni. Itt kell
megjegyeznem, hogy a következő tanévtől az angol és a német oktatása már párhuzamosan
történik majd, tehát a fél osztály a negyedikben angolt, a másik fele németet tanulhat majd.
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A matematika tantárgyat Németh Andrásné Farkas Gabriella tanárnő tanítja ősztől.
Az elsősöket Hoffmann Istvánné, a másodikosokat Hockné Keringer Nikolett,a harmadikosokat
Sarkadi-Nagy Andrásné a negyedik osztályt Gelencsérné Lukács Klára vezeti. A napközit Keringer
Alexandra tanító vezeti az idén is.
Az ötödik osztály osztályfőnöke Marton Mónika lesz, a hatodiké Siposné Szalai Gabriella, a
hetediket Kocsis Edina veszi át, míg a nyolcadik osztályt Igaz Sándor vezeti. A tavalyi szakköri
palettánk megmarad, sőt bővülni fog. Angol szakkört a felsőben 10 fő jelentkezése esetén indítunk,
avval, hogy a jelentkezés önkéntes, de aki jelentkezett, annak egész évben kötelező lesz.
A másik újdonság a karate, melyet Szunyogné Bogdán Hajnalka tanárnő fog vezetni.
Újdonságként szeretném bevezetni az idei tanévtől a környező várak felfedezését a felső
tagozatban. Ezek a túrák hétvégenként lennének Hangodi László történész segítségével.
Hagyományos programjaink mellett az idei tanévben az ősz folyamán iskolai szavalóversenyt is
szervezünk tanulóinknak.
Az alsósoknak bábszínházat, a felsősöknek veszprémi színházlátogatást szervezünk.
A 2011-12-es tanév megkezdése alkalmából kívánok minden diákunknak sikeres tanulmányokat,
és azt hogy szüleik, nagyszüleik elérzékenyült büszkeséggel tekinthessenek rájuk!
Igaz Sándor igazgató

GÓLYAHÍREK
Örömmel számolunk be arról, hogy az elmúlt három hónapban 4 kisbabával gyarapodott
Nyirád lakossága. Megszületett
Szalai András és Nagy Alíz kisfia Ábel,
Bali Szabolcs és Vida Mónika kisfia Gergő,
Osváth Gábor és Albert Csilla kislánya Lara,
Szabó Imre és Kövér Marianna kisfia Zsombor.
SOK ÖRÖMÖT ÉS JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK MINDANNYIUKNAK!

HÁZASSÁGKÖTÉS
Molnár Erika és Icsó Krisztián
kötöttek házasságot legutóbb Nyirádon.
Gratulálunk, és szívből kívánjuk, hogy életre szóló társaik legyenek egymásnak!

ELHÚNYTAK
Az elmúlt időszakban 3 nyirádi lakosoktól vettünk végső búcsút:
Diós Gáborné Réfi Erzsébet 67 éves,
Banász Ferencné Szabó Mária 88 éves,
Papp Ferenc 76 éves korában hunyt el. A hozzátartozóknak őszinte részvétünk!
Kovács Károlyné anyakönyvvezető
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Anyatejes táplálás világnapja
Augusztus 1. a szoptatás világnapja. A legtöbb várandós és
kisgyermekes anya tudja, hogy a szoptatás a csecsemő táplálásának
legegészségesebb módja, mégis számos félreértés és tévhit létezik.
Ezért ebben az évben a szokásos „előnyök” hangsúlyozása helyett
ezeket a tévhiteket szedem csokorba, és reagálok rájuk.
– Igenis, az apa is segíthet a szoptatásban. Tévedés azt hinni, hogy
az apának semmi szerepe nincs a szoptatás folyamatában. Az apa segítsége és bátorítása döntő
tényező a szoptatás sikerében. Az apa érzelmi és fizikai támogatása különösen az első hetekben
igen fontos. Az apa segíthet megteremteni a nyugodt környezetet a szoptatáshoz. Nagy szerephez
jut éjszaka: ha odaviszi a babát, tisztába teszi, és az etetés végén lerakja, az anyának csak maga
a szoptatás marad. A háztartási munkák átvállalása is segít abban, hogy az anya energiáit a
babára összpontosítsa.
– A mell méretének nincs jelentősége. Elterjedt az a nézet, miszerint a kisebb mellű nőknek
kevesebb a tejük. A mell mérete inkább a zsírszövet mennyiségétől függ, mint a tejmirigyekétől.
Nincs közvetlen kapcsolat a terhesség előtti mellméret és a tej mennyisége között. A mell a
terhesség alatt figyelemreméltó változáson megy át, súlyát a hormonok közel a kétszeresére
növelik. Még nagyobb lesz a méretváltozás a tej belövellésekor, ami általában a szülés utáni
harmadik napon következik be. Bár a legtöbb nőnek szemmel láthatóan sem egyforma a két melle,
ha nagyon nagy a különbség, az már a nem elégséges tejmennyiség jele lehet. Kockázattal járnak
a kozmetikai vagy diagnosztikai célból korábban elvégzett műtétek is. Jó, ha a szülés előtt az anya
megvizsgáltatja a mellét, egyrészt esetleges csomók miatt, másrészt a szoptatást megnehezítő
egyéb okok kiszűrése érdekében. A legtöbb nő szerencsére a szükséges mennyiségnél jóval több
tejet termel.
- A babának nem kell ugyanannyit szopnia mindkét mellből minden alkalommal. Gyakran
tanácsolják a kismamának, hogy mindkét mellére 10-15 percig tegye a babát. Ez azt jelentené,
hogy a csecsemő minden etetéskor ugyanannyit szopik mindkét mellből. Ez nem így van, nem
csak egyéni minden csecsemő szükséglete, de még ugyanaz a baba is különböző mennyiséget
igényel egy-egy etetéskor. Mivel a csecsemő a szoptatás elején a legéhesebb, a második mellből
általában már kevesebbet szopik. Ezért ajánlatos minden etetésnél váltogatni, melyik mellel
kezdjen a kismama. A szopás elején a tej még kevesebb zsírt tartalmaz, a végére viszont egyre
töményebb lesz. Épp ezért fontos, hogy az első mellet teljesen kiürítsük (ez legalább tíz perc),
hogy a baba hozzájusson a zsírban gazdag tejhez is. Ha már jól összeszokott a szoptatós mama
és a csecsemő, akkor a szükséges tejmennyiséghez akár már 4-7 perc alatt is hozzájuthat a baba.
– Igen, lehet tudni, mennyit eszik a baba a szoptatás alatt. Igaz, hogy nincs pontos mérce, de
számos dolog megkönnyíti, hogy az anya tudja, jóllakott-e a csecsemője. Bár a gyermekorvos
figyelemmel kíséri a súlygyarapodást, ha a mamának ez nem elég, közvetett módszerekhez
folyamodhat. A jóllakottságon kívül több jel is mutatja, elegendőt szopott-e a baba: napi négy vagy
több sárgás széklet, 6-8 nedves pelenka, és napi 8-12 szoptatás. Egyéb jelek még a ritmusos
szopás és a hallható nyelés, a mell feszülésének csökkenése, és természetesen az, ha a baba
nyugodtnak, elégedettnek látszik. Ha valakit mindez nem nyugtatja meg, csecsemőmérleggel is
ellenőrizheti az elfogyasztott tej mennyiségét. A szopás után mért súlyból – a mérést
természetesen úgy végezzük, hogy a baba ugyanabban a ruhában és pelenkában legyen –
kivonjuk a szoptatás előtt mért súlyt. Ikrek vagy koraszülött babák, illetve rendellenességgel
született babák esetében minden esetben ajánlatos mérni az újszülöttet.
- Nem igaz az, hogy ha az elsőnél gondok voltak a szoptatással, a másodiknál sem fog
menni. Minden újszülött más és más, és mások a körülmények is. Nem lehet tehát az első
gyerekkel történtekből következtetni a másodikra vagy többedikre, sőt, a gyakorlat még ügyesebbé
teszi a mamát. Jó, ha minél későbbre halasztjuk az üvegből való táplálást és a cumi adását.
– Nem történik semmi baj, ha szoptatás mellett üvegből is adunk enni a babának. Bár van
igazság abban, hogy a baba elkényelmesedhet, ha a szopás mellett üvegből is kap enni, ez csak
akkor következik be, ha rendszeres gyakorlattá válik. A tej termelődése ugyanis a kicsi aktivitásától
függ, erőteljes szívás nélkül kevesebb tejet termel az anya szervezete. Nem szabad azonban
eltúlozni az ezzel kapcsolatos félelmeket. Ha a baba fogyni kezd, az orvos tápszert írhat elő.
Ilyenkor még fontosabb a fejés, nehogy az anyának elapadjon a teje. Ez a probléma általában
hamar megoldódik, ha a kicsi súlya gyarapszik, és az anya tejtermelése a fejéstől beindul, a baba
is aktívabban fog szopni. Lehetséges tehát váltogatni is a mellre tevést és az üvegből táplálást.
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– A fájdalomról. Igaz, hogy a helytelen szoptatás miatt sokszor fájdalmas lehet az emlőbimbó és
kirepedezhet a bőr. A leggyakoribb hiba az, hogy a baba a bimbónak csak a végét veszi a szájába,
nem pedig az egészet és még néhány centit a bimbóudvarból is. Ha nem szív rendesen, az a
tejtermelés csökkenéséhez vagy a tej pangásához vezethet, ez pedig szintén fájdalommal jár.
Nem csak a helytelen szoptatási technika lehet azonban a fájdalom oka, hanem különféle
bakteriális vagy gombás fertőzések is. Az orvos ilyenkor antibiotikumot vagy gombaellenes
gyógyszert ír elő, az emlőbimbókat pedig hidratáló krémmel kell kenni. Ha a fertőzött mellet nem
kezelik, emlőgyulladás alakulhat ki, ami a mell kivörösödésével, fájdalommal és lázzal jár. A
gyulladás megszüntethető antibiotikummal. Fontos azonban, hogy a szoptatást ekkor se hagyjuk
abba. Ha véres lenne a tej, fejjük le, és várjunk, míg a gyulladás meggyógyul. A szoptatáshoz
nemcsak gyakorlati és érzelmi segítség szükséges, hanem az is, hogy a kismama megszabaduljon
a tévhitektől, és helyettük pontos információkhoz jusson.
Ezúton szeretném megköszönni a csecsemők nevében azoknak az anyukáknak a kitartását,
akik mindent megtettek annak érdekében, hogy minél hosszabban tudjanak szoptatni,
ezáltal vigyáztak gyermekük egészségére!
Tisztelettel: Piller Gabriella védőnő

GYERMEKORVOSI TANÁCSADÁS / RENDELÉS
Az alábbi időpontokban lesz gyermekorvosi rendelés:
2011. október 3.
november 7.
december 5.

800 – 1030-ig

Közétkeztetés

- Tisztelt Szülők! Sajnálatos dolog történt az
óvodában az uzsonna kiszolgálásakor. Szavatossági időn belül
(2012.01.28.) kiadott müzli szelet megmolyosodott. Kérem a szülőket, ha
ilyet a jövőben észlelnek, nyugodtan jelezzék nekem, hogy a beszállítóm
felé intézkedhessek. A raktárat azóta kipakoltuk és fertőtlenítő meszelést
végeztünk benne.
Tájékoztatom a szülőket, hogy az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) a
köz-étkeztetőknél ajánlásokat tesz, és egyes élelmiszereket nem javasol alkalmazni. Kerülendő
élelmiszerek: ételpor, leveskocka, sót tartalmazó ételízesítő, 20 % feletti zsírtartalmú
húskészítmény, szörp, cukrozott üdítő, 50 % alatti gyümölcstartalmú gyümölcslevek, sertés- és
baromfi zsír, 12 %-nál magasabb zsírtartalmú tejföl. Italként kínált tej cukrozása nem megengedett.
A naponta háromszori étkezőknél biztosítani kell naponta:
- 0,3 liter tejet vagy ennek megfelelő kalciumtartalmú tejterméket. Ezzel csak az a baj,
amelyik kisgyermek nem szereti a tejet, és édesíteni nem lehet, esetleg még allergiás is rá.
- 2 adag gyümölcsöt, zöldséget, ide nem értve a burgonyát. Ezekből legalább 1 adagot nyers
formában.
- 2 adag gabonaalapú élelmiszert, amelyből legalább 1 adagnak teljes őrlésűnek kell lennie.
(Fokozatosan vezetem be a teljes kiőrlésű pékárukat, tesztelem, hogyan fogadják a
gyermekek, mivel ezek a termékek nem olcsók.)
Megadják korcsoportonként a gyermekek kötelező kalória-, zsír-, szénhidrát- és
fehérjeszükségletét. Eddig sem volt könnyű egy étlap összeállítása, ám arra tekintettel, hogy 3
éves kortól egészen idős korig igénylik az étkeztetést, így a jövőben még nehezebb lesz. Ha a
norma emelését kérem, úgy a térítési díjat is emelni kell, aminek igazán nem örülnék.
Kérem a szülők megértését és türelmét az új helyzethez.
Tisztelettel: Hockné Kárer Gyöngyi élelmezésvezető
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Községi könyvtár

- Kedves Olvasók! Szeretettel
köszöntöm a közkönyvtárak és házi-könyvtárak olvasóit.
Köszöntöm a leendő olvasókat is. Annak gyakorlata szerint az
utóbbi hónapokban megritkultak a könyvtárlátogatások, kevesebb
időt szántunk könyvolvasásra. Az iskolai életbe való újbóli
bekapcsolódás, beilleszkedés után remélhetőleg egyre több ideje
jut felnőttnek és gyermeknek a könyvekre.
Az olvasás, a könyv fontosságára szeretnék rávilágítani néhány
jeles író, gondolkodó által.
„Tiszteljétek az írást, mert az íráson át a lélek szól az emberiséghez.” (Móricz Zsigmond)
„A könyvek és tapasztalatok együtt alakítják a lelket.” (Radnóti Miklós)
„A könyvre adott pénz – látszólag – eldobott pénz. Mint a vetőmag.” (Gárdonyi Géza)
„Egy kellemes olvasmány éppoly hasznos egészségünknek, mint a fizikai testgyakorlatok.” (Kant)
Az itt idézett bölcsességek ösztönözzenek mindenkit arra, hogy időről-időre könyvet vegyen a
kezébe és olvasson. Könyvet vegyen a kezébe, hogy táplálja lelke éhségét, hogy felülemelkedjen
a mindennapok gondjain, hogy ismereteket szerezzen, hogy igényesen szórakozzon. Községi
könyvtárunk gazdag irodalommal ad erre lehetőséget.

A könyvtár nyitva: kedden és csütörtökön: 14 - 19 óráig
A könyvtári nyitva tartás alatt 4 gépen van lehetőség internet-használatra. (200 Ft/óra)
Az utóbbi napokban 29 db új könyvvel gyarapodott a könyvtár, ízelítőül felsorolok néhányat:
Tótfalusi I.: Magyarító szótár; Paganon, P. : Egyiptom; Schatf, N.: Sophie lázadó húga ; Lőrincz L.
László: A villogó fények kolostora; Bradford, B.T.: Szabályszegők; Féret-Fleury, Ch.: Atlantisz : 1.
Az örökösnő Simon, F.: Rosszcsont Peti, a rocksztár; Vitkolczi I.: Walter, a falra festett sárkány;
Wass A: A békaporonty kalandjai; Cigány népmesék; Trujillo, E.: Keresd meg, mi veszélyezteti
bolygónkat!
Kérem, hogy a késésben levő olvasók, feltétlenül keressék fel a könyvtárat!
Vrábel Miklósné mb. könyvtáros

www.nyirad.hu

Közzététel a honlapunkon,
hirdetés a NYIRlevélben

Tisztelt Olvasók, kedves Nyirádi Vállalkozók! Önkormányzatunk ingyenes lehetőséget biztosít a
község honlapján a nyirádi vállalkozók, vállalkozások bemutatkozására. Kérjük, hogy a
MEGSZERKESZTETT, a honlapra feltölteni tervezett anyagot a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálatára elektronikus adathordozón, vagy e-mailben (nyiradph@vnet.hu) juttassák el.
Térítés ellenében lehetőség van a NYIRlevélben bárki számára hirdetés közzétételére. Az
érvényben lévő szabályozás szerint a hirdetés maximális mérete egy A/5-ös oldal, melynek díja
4.000 Ft. A kevesebb méretet igénylő hirdetés díja a mérettel arányosan csökken, de minimum
1.000 Ft/alkalom. Különösen indokolt esetben a szerkesztő bizottság engedélyt adhat egy oldalnyi,
A/4-es méretre is, melynek díja 8.000 Ft.
Polgármesteri Hivatal
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