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Az információhiány és következményei

- Időként biztos forrásból keringenek
információk, amelyeket biztos forrással rendelkező egyének meg is erősítenek, s valóságtartalmuk önálló
életet kezd élni…
Az önkormányzat, s a polgármester jelentős és fontos beruházási fejlesztést az óvodában tél közepére
tesz. Igen, csak az okok már nem keringenek a köztudatban. A beruházás megvalósításának határideje
2013. június 30. Ez azt jelenti, hogy a megvalósítás mellett a dokumentált elszámolásoknak is ez a végső
határideje. A belső munka: teljes villanyátszerelés, fűtéskorszerűsítés, parkettacsiszolás és lakkozás,
festés. Mindegyik fázis az óvoda teljes kipakolásával jár, úgy, hogy az 5 fázis ötszöri kipakolást jelentene.
Mivel a beruházás határideje módosításának kérése 12 millió forint visszafizetési kötelezettséget jelent,
logikusan jó, ha egy kipakolással és egy visszapakolással meg tudjuk oldani az óvoda belső felújítását.
Ezért e munkálatokat a téli szünet és a meghosszabbított két hét időszakára tesszük. Korlátozás és
mindenféle ellenrábeszélés nélkül, feltétel nélkül fogadjuk ezen időszakra az óvodás gyermekeket! Akár a
teljes létszámot! A jelentkezők létszáma mindösszesen 15 fő volt. A beruházás folytatása a tavaszi
szünetben valósul meg az épület hőszigetelésével, közlekedő helyiségek járólapozásával, akadálymentes
feljáró építésével, ezek a munkálatok a csoportszobák életét nem zavarják.
A sajtó felkapta a szociális tűzifa akciót! Tavaly elsők között voltunk, akik ezt igényelték, és 40 család
számára sikerült biztosítani 2 m3 tűzifát segítséggel. Kevesen voltunk, akik ebben meglátták a lehetőséget,
az idén sokan. Az önkormányzat pozitív hozzáállása és a saját erőlködése ellenére az idén nem tud
szociális tűzifát osztani. Nagy lenne az igény, az országos lehetőség viszont nagyon korlátozott! Így ez a
támogatási forma csak lángjában nagy, a valóságban csekély.
A decemberi áramszünet is az önkormányzat felelőssége. Mert létezik olyan testület, és olyan
polgármester, aki direkt az kéri, hogy ezt ilyenkor csinálják: hogy villany nélkül ne fűthessen a háztartások
fele, az iskola, az óvoda, a Szociális Segítő Központ fűtés nélkül maradjon, a konyha működése villany
nélkül meghaljon, a patika, az orvosi rendelő, a hivatal működő-képtelenné váljon. Remélem, hogy nem
hiszik, hogy ennyire rosszat szeretnék saját magunknak. Mert a keringő hír a falunkban: az önkormányzat
kérte erre az időszakra az áramszünetet.
Ezek csak ez elmúlt 3 hét rossz alapú információi. Tisztelettel kérem, hogy értesüléseik továbbadása előtt
győződjenek meg annak valóságtartalmáról, melyben eddig is és az jövőben is szívesen állok
rendelkezésükre. A jelenlegi gazdasági helyzet nem könnyű, számtalan problémát és gondot tartalmaz.
Energiánkat fogjuk össze a megoldásokhoz, ne az alaptalan gerjesztésekhez, mert az energiafelhasználás
az ugyanannyi, csak a végeredmény nem mindegy a közösség oldaláról!
Sarkadi-Nagy András polgármester

Pályázati támogatással megkezdtük
a volt tűzoltószertár felújítását.
Elkészült a Nyirádi Civil Ház
belső
válaszfalazása,
és
a
Rókadombi Horgászegyesület tagjai
– Vajai László vezetésével –
társadalmi munkában korszerű, jól
záródó műanyag bejárati ajtót
építettek be, és kicseréltek a déli
homlokzaton egy ablakot. A felújítás
folytatására 2013 tavaszán kerül sor.

Kovács Károlyné szerk.
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Veszprém Megyei Önkormányzat hírei
Tiszta, virágos Veszprém megye díjátadó Pápán
A megújult pápai Régi Városháza aulájában került sor a
Veszprém
Megyei
Önkormányzat
által
évente
megrendezésre kerülő közterület szépítési verseny díjátadójára november 23-án. Minden a
versenyre nevező település győztesnek mondhatja magát, hiszen hozzájárult a környezete, ezáltal
a megye szebbé tételéhez - hangsúlyozta ünnepi köszöntőjében Dr. Áldozó Tamás, a házigazda
Pápa polgármestere.
Hagyományt teremtett az elmúlt években a Tiszta, virágos Veszprém megyéért megmérettetés,
amelyre 2012-ben minden eddigi részvételi rekordot megdöntve 64 település nevezett - mondta el
Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke, majd díjakat és okleveleket adott át a megjelent
városok és falvak képviselőinek. Az ünnepségen jelen volt Polgárdy Imre a megyei közgyűlés
alelnöke is.
A települések lélekszáma alapján öt kategóriában hirdettek győzteseket a pályázatban. A 300 fő alatti
települések között az első helyet Szentbékkálla érdemelte ki, a második díjat Bakonyság
polgármestere vehette át, míg a harmadik helyen Döbrönte végzett. A 300-500 fő közötti
települések versenyében Kisapáti bizonyult a legjobbnak, megelőzve a második Balatonudvarit és a
bronzérmes Paloznakot. Gógónfa győzött az 500 és 1000 fő közötti települések versengésében,
mögötte Nyárád végzett a második, míg Marcaltő és Nagygyimót harmadik helyezést ért el.
Az 1000 és 3000 fő közötti települések között Alsóörs kapta az első díjat, míg a második helyen
Balatonederics és Ugod osztozott, a harmadikon pedig Városlőd végzett. A 3000 fő fölötti
települések versenyében Balatonfüred és Tapolca osztozhatott a képzeletbeli aranyérmen, a
második díjat Pápa, a harmadikat pedig Várpalota kapta. A díjazásban nem részesült települések
munkáját oklevéllel és könyvjutalommal ismerte el a megyei önkormányzat. (Nyirád oklevelet és
könyvjutalmat kapott. /szerk./)
Ünnepi Közgyűlés a Megyeházán
A Veszprém Megyei Önkormányzat december 15-én, megalakulásának 22. évfordulóján tartotta
ünnepi ülését, a Megyeháza Szent István termében.
Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnöke ünnepi beszédében a
több, mint két évtized történéseit áttekintve hangsúlyozta: „Olyan önkormányzati rendszer kelt
életre, melynek alapkövetelménye, lelke az önrendelkezéshez való jog.” Végezetül abban a hitben
kívánt áldott békés ünnepeket, eredményes újesztendőt, hogy Veszprém Megye Önkormányzata a
következő 22 esztendőben is be tudja tölteni küldetését, s a megye valamennyi polgárával
közösen, ki-ki maga munkájával, szellemiségével járulhasson hozzá megyénk jövőjének
építéséhez, nemzetünk sikerességéhez.
Az ünnepi ülés folytatásaként Lasztovicza Jenőtől, a megyei közgyűlés elnökétől Bácsi Gabriella
néptáncoktató vehette át a PRO COMITATU díjat, majd a megye legrangosabb elismerését,
Veszprém Megye érdemrendjét vehette át Dr. Mészáros Ernő meteorológus, a Magyar
Tudományos Akadémia doktora, valamint a Várpalotai Bányász Kórus képviseletében Borbás
Károly, a kórus vezetője. Az érdemrend kitüntetettjeinek munkásságát bemutató rövidfilmeket a
Regina tv készítette.
A tapolcai képzőművész kör kiállítása a Megyeházán
Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg a közelmúltban a Tapolcai
Városi Képzőművész Kör kiállítását a Megyeháza Szent István termének előterében. A három éve
alakult képzőművész kör tíz alkotó tagja rendszeresen fest, sőt szobrászkodik is, és már két n
agysikerű kiállítást tudhatnak maguk mögött. Az alkotók további tervei közt szerepel új technikák
elsajátítása, valamint további kiállítások szervezése is. A megyeházi kiállítás a közönség számára
2013. január 9-ig tekinthető meg.
Forrás: veszpremmegye.hu
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Az önkormányzat hírei
2012 októberében került sor annak a
támogatási szerződésnek az aláírására,
melynek értelmében önkormányzatunk eredményes pályázatának köszönhetően 10.206.000 Ft egyszeri jellegű, vissza nem
térítendő
támogatásban
részesült
a
Belügyminisztériumtól az óvoda felújítására.
A megvalósítandó célok: fűtéskorszerűsítés,
tetőfelújítás,
külső
hőszigetelés,
akadálymentes feljáró készítése, járólapozás,
külső
ablakpárkányok
cseréje,
villamos
hálózat és világítás felújítása, belső festési
munkák és a parkettaburkolat felújítása. A
célok megvalósításához önkormányzatunk 2.551.500 Ft önerőt biztosít. A tetőfelújítás az őszi
szünetben elkészült, a többi munka befejezésének határideje 2013. június 30.
Mivel az óvodával egy épületben lévő konyha tetőfelújítását nem valósíthattuk meg a BM által
nyújtott támogatásból, ezért azt több mint egy millió Ft értékben, önkormányzati forrásból
készíttettük el.
A tornaterem épületének felújítására is pályáztunk a Belügyminisztériumhoz, de sajnos az nem járt
eredménnyel.
Az idei évben is sikeresen pályáztunk viszont az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok
támogatására,
melynek
eredményeként
4.260.000
Ft
támogatásban
részesültünk.
Mivel a korábbi vezetői megbízás lejárt, pályázatot hirdettünk a Szociális Segítő Központ
intézményvezetői állására. Két pályázat érkezett, mindkettő érvénytelen volt, a vezetői feladatokat
egyelőre továbbra is Molnárné Farkas Rita látja el.
Lakossági kezdeményezésre a képviselő-testület az óvoda melletti névtelen közterületet Óvoda
köz-nek nevezte el. Két érintett lakóház így a Sallai utcából átsorolásra került az Óvoda közbe.
2012. december 13-ára hirdettük meg a közmeghallgatást, melyre – sajnálatomra – az
önkormányzati alkalmazottakon kívül más érdeklődő nem jött el.

2012 decemberében is megrendeztük az Idősek Karácsonyát, melyre meghívást kaptak a nyirádi
lakóhellyel rendelkező, 65 évesnél idősebb egyedül élők. Az általános iskolások
közreműködésével egy meghitt hangulatú délutánt töltöttünk együtt falunk időseivel.
Sarkadi-Nagy András polgármester

NYIRlevél XIV. évfolyam 3-4. szám

-4-

2012 december

Felhívás az ebtartás szabályainak betartására
Tisztelt Lakosság! Településünkön az utóbbi időben jelentős gondot okoz a
közterületen gazdátlanul kóborló kutyák számának növekedése. Ez a
körülmény az esetek jelentős részében nem kóbor kutyát jelent, hanem
sajnálatos módon legtöbbször felelőtlen emberi magatartás következménye.
A kutyák tulajdonosai, gazdái az esetek többségében nem gondoskodnak
arról, hogy állataik csak a saját lekerített ingatlanjaikon, vagy kennelben
maradjanak, hanem gondatlanságból, nemtörődömségből a kutyáikat
közterületen, mások ingatlanjain hagyják kóborolni, riadalmat keltve
veszélyeztetve a testi épséget.

az

emberekben,

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 193. §-ában foglaltak értelmében, aki a felügyelete alatt álló kutyát a
település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
szabálysértést követ el, és 5.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. A
szabálysértési eljárás lefolytatására a Veszprém Megyei Kormányhivatal rendelkezik hatáskörrel
és illetékességgel.
A köz- és magánterületen felügyelet nélkül kóborló - esetleg még védőoltással sem rendelkező ebek potenciális veszélyt jelentenek mind az emberi, mind pedig az állati egészségre,
veszélyezteti a közlekedésbiztonságot, az emberek vagyonát.
Mindezekre figyelemmel ezúton is felhívom az eb tartók figyelmét, hogy a felügyeletük alatt álló
kutyákat a törvényi előírásoknak megfelelően saját ingatlanaik határán belül tartsák, a kötelező
védőoltással való ellátásukról gondoskodjanak.
Kérem szíves közreműködésüket a felelős, a közösségre figyelemmel lévő állattartás szabályainak
betartásában! Ellenkező esetben a szabálysértési eljárás lefolytatását fogom kezdeményezni.
Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző

Lakossági felhívás a segélyhívók kapcsán
Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2012. szeptember 10-től a 107-es segélyhívó szám
automatikusan a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletén csörög. Sem ez, sem pedig a
112-es segélyhívó nem alkalmas azonban arra, hogy arról városi rendőrkapitányságot,
esetlegesen ügy előadóját kapcsoljuk.
Éppen ezért megkérünk mindenkit, hogy a segélyhívókat – ahogyan a neve is jelzi – csak
szükség esetén, segélykérésre használják. Ügyintézés, érdeklődés céljából hívják az adott
szerv központi számát az alábbiak alapján:
Veszprémi Rendőrkapitányság:
06-88/428-022
Ajkai Rendőrkapitányság:
06-88/500-990
Balatonalmádi Rendőrkapitányság: 06-88/438-711
Balatonfüredi Rendőrkapitányság: 06-87/482-288
Pápai Rendőrkapitányság:
06-89/313-011
Tapolcai Rendőrkapitányság:
06-87/412-322
Várpalotai Rendőrkapitányság:
06-88/592-450
További, hasznos telefonszámokat találnak a rendőrség honlapján, a Veszprém megyei alportálon
is (www.police.hu/veszprem). A társszervek, mentők és tűzoltók elérhetőségeit szintén a
honlapjukon (www.mentok.hu, www.veszprem.katasztrofavedelem.hu) láthatják.
Kérjük, segítsék munkánkat, hiszen a fentiek betartásával elkerülhető lesz, hogy a bajba
jutottaknak hosszabb ideig kelljen várni a szabad vonalra, s így gyorsabban érkezhet a gyakran
életmentő segítség.
Tapolcai Rendőrkapitányság
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Az iskola alsó tagozatos
épületének felújítása
Ünnepélyes keretek között került
átadásra a nyirádi általános iskola
belügyminisztériumi támogatással
felújított alsó tagozatos épülete.
2012.
szeptember
1-jén
Lasztovicza Jenő országgyűlési
képviselő, a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnöke és Sarkadi-Nagy
András polgármester vágta át a
nemzeti színű szalagot, mellyel
átadták
az
alsó
tagozatos
gyerekeknek a felújított épületet.
A polgármester elmondta, hogy
közel 15 millió Ft-os pályázati
támogatással és mintegy 4 millió Ft önkormányzati önerővel valósult meg az iskola
fűtéskorszerűsítése, a külső hőszigetelés, színezés, a bejárati ajtó cseréje, világítótestek teljes
cseréje, a vizesblokk felújítása és a részleges akadálymentesítés.
A polgármester méltatta az önkormányzati képviselők, az iskola és a körjegyzőség munkatársainak
munkáját, akik az eredményes pályázat elkészítésében részt vettek. Megköszönte a közreműködő
vállalkozók lelkiismeretes igyekezetét, akik rekord határidő alatt végezték el a felújítást. Ez
alkalomból emléklapot adott át az ajkai székhelyű Németh Építőipari Kft. képviselőjének, Németh
Györgynek, a Tapolca-diszeli Kö-Vi-Ga Kft. képviselőjének, Takács Lászlónak, a nyirádi VB-TEAM
Kft. képviselőjének, Bokor Ferencnek, Varga Béla nyirádi villanyszerelő vállalkozónak és Fehér
Tibor nyirádi szobafestő, mázoló, tapétázó vállalkozónak.
Lasztovicza Jenő arra bíztatta a gyerekeket, hogy vegyék birtokba az épületet, érezzék jól
magukat a falai között, és szerezzék meg azt az életre szóló tudást, amit soha nem vehet el tőlük
senki. Elmondta, hogy egy látványosan is jobb körülményeket nyújtó, korszerű, a mai technológiai
feltételeknek megfelelő alsó tagozatos iskolai tagintézményt tudhat magáénak a falu, amely a
kisiskolás korú tanulók nevelési és oktatási körülményeit jelentős mértékben javítja, és a mai kor
elfogadható szintjére emeli. Mindemellett kiemelte, hogy ezek a fejlesztések a fenntartási és
üzemeltetési költségek csökkentéséhez is hozzájárulnak. A pedagógusoknak munkájukhoz,
hivatásuk teljesítéséhez sok sikert kívánt.
A gyerekek zenés-dalos műsorral köszöntötték az átadást, melyet követően Simon János
plébános atya megszentelte az épületet.
Kovács Károlyné szerk.

A 2012. II. félévben megalkotott önkormányzati rendeletek
-

12/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelet a környezetvédelemről, közterület használatáról és
az állattartásról szóló 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
15/2012. (XI. 5.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról
16/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról szóló 6/2004. (VI. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról

A rendeletek a hivatal ügyfélszolgálatán és a Községi Könyvtárban rendelkezésre állnak, a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos rendeletek az önkormányzat honlapján
(www.nyirad.hu) tekinthetők meg.
Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző
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Nyitnikék Óvoda

- A Nyitnikék Óvoda 2012. augusztus 31-től tíz települési
önkormányzat társulásával (Bakonyjákó, Csehbánya, Farkasgyepű, Halimba, Kislőd,
Magyarpolány, Németbánya, Nyirád, Szőc és Városlőd Községek Önkormányzatai) létrejött
Bakony-völgye Óvodafenntartó Társulás által fenntartott tagintézményként működik. Óvodánk
neve Bakony-völgye Óvoda Nyirádi Tagintézménye lett.
Az új nevelési évben nevelőtestületünk Bódisné Szencz Anikó személyével egészült ki, aki gyesről
jött vissza.
Ebben az évben is 3 csoporttal működünk, emelt csoportlétszámokkal:
- Kiscsoport: 18 fő (folyamatosan emelkedik)
- Középső csoport: 28 fő
- Nagycsoport: 29 fő
Intézményünk a nyár során több pályázatot nyújtott be. Sikeresen pályáztunk a „Zöld Óvoda”
címre. TÁMOP óvodafejlesztési pályázatunk elbírálása folyamatban van. Az önkormányzat
sikeresen pályázott BM támogatású óvodafelújításra, mely eredményeként már el is kezdődtek a
felújítási munkálatok.
A gyermekek számára igyekeztünk minél színesebb programokat biztosítani. Szeptemberben a
nagycsoportosokat beneveztük a Hortus Hungaricus Kertészeti Szakkiállítás és Vásár keretében
meghirdetett „Kertész leszek” pályázatra. A Biga-Csiga csoport elkészítette kiskertjét, mely nagy
örömünkre a díjazottak között szerepelt.
Szeptemberben az Ajkai Nevelési Tanácsadó szakemberei elvégezték a pedagógiai és
logopédiai szűréseket, melyek alapul szolgálnak intézményünkben biztosított diszlexiaprevenciós foglalkozások megszervezéséhez. A beszédhibás gyermekekkel helyben logopédus
foglalkozik.
Ovisaink fogászati szűrésen is részt vettek a helyi
fogászati rendelőben.
OTP-Bozsik program keretében 14 fő vehet részt
heti egy alkalommal edzésen. Gyermekeink két
alkalommal utaztak Tapolcára óvodások számára
szervezett focikupára.
Nagycsoportosaink Idősek napján műsorral
köszöntötték a szépkorúakat a Szociális Segítő
Központban és a Szőci Szociális Otthonban.
Októberben megrendeztük a már hagyománnyá
vált „Te is játssz velünk!” családi sportnapot. Örömmel tapasztaltuk, hogy egyre több család és
családtag vesz részt a közös mozgásban. A rendezvény sikerét emelte a támogatóinktól kapott
rengeteg ajándék, melyet gyermekeink nevében köszönünk!
Az ajkai Katasztrófavédelem szakemberei részt
vettek az intézményünkben szervezett tűzriadón. Sok
jó tanáccsal láttak el bennünket, és megmutatták
ovisainknak a tűzoltóautót és felszereléseiket.
Ebben az évben is megrendezte a Szülők
Közössége a hagyományos szülők bálját, melynek
bevételét óvodásaink ajándékozására, programjaink
támogatására fordítanak. Odaadó munkájukat
ezúton is köszönjük!

NYIRlevél XIV. évfolyam 3-4. szám

-7-

2012 december

A Szociális Segítő Központ időseitől saját
készítésű Adventi naptárt kapott mindhárom
óvodás csoportunk. Szívmelengető érzés volt, hogy
közös énekléssel, figyelmességgel kezdhettük meg
az ünnepi készülődést.
Óvodánkban Orsi zenés műsorával vártuk a
Mikulást, aki a gyerekek nagy örömére tele
puttonnyal érkezett. A sok ajándék és a hangulatos
zene elvarázsolt mindenkit.
„Ha
romos
az
elektromos,
legyen
környezettudatos!” felhívással szerveztünk dec. 7én elektromos hulladékgyűjtést, melynek bevételét
az óvoda alapítványa gyermekeink javára fordítja.

A „Játékliget” fejlesztő játékokat forgalmazó bolt munkatársainak közreműködésével Karácsonyi
játékvásárt tartunk az óvodában, hogy segítsük a szülőket gyermekeik fejlettségi szintjének,
életkorának megfelelő ajándékok kiválasztásában.
Az ünnepek előtt óvodásaink a Pegazus Bábszínház előadásán vettek részt a Művelődési
Házban. Az ünnepi készülődés, karácsonyvárás alkalmából közös ajándékkészítést
szerveztünk a szülőkkel.
Az óvoda a téli szünet ideje alatt (2012. dec. 22-től 2013. jan. 3-ig) zárva tart.
Az óvodában folytatott felújítási munkálatok ideje alatt 2013. jan. 11-ig az igényfelmérés alapján a
Művelődési Házban látjuk el a gyermekek felügyeletét. Megértésüket köszönjük!

A Bakony-völgye Óvoda Nyirádi Tagintézményének dolgozói nevében
egészségben és boldogságban bővelkedő újesztendőt kívánok!
Vers Istvánné tagintézmény-vezető
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Gyermekbántalmazás

Egyre nagyobb problémát jelent
Magyarországon a családon belüli erőszak. A 2008 óta folyamatosan
húzódó válság miatt egyre több család számára okoz problémát a napi
megélhetés. A jelentős számban megszűnő munkahelyek miatt egyre
többen kerülnek az utcára. Számukra újra munkát találni nagyon nehéz, és
egyben kilátástalannak tűnő feladat. Azon szerencsések, aki munkahellyel
rendelkeznek, azzal kénytelenek szembesülni, hogy munkabérük
vásárlóértéke folyamatosan csökken.
Nehéz helyzetbe került szülők gyakran úgy érzik, hogy nem tudnak
megfelelni a társadalom elvárásainak és megfelelően gondoskodni
gyermekeikről.
Ez
gyakran
vezet
önértékelési
problémákhoz,
depresszióhoz. Nagy számban vannak ma Magyarországon, akik nem
rendelkeznek semmilyen betegségtudattal sem, ez miatt nem kapnak megfelelő orvosi segítséget
sem. Önértékelési problémával és depresszióban szenvedő emberek nagy része, ha nem kapnak
időben megfelelő orvosi segítséget, az alkohol és különböző tudatmódosító szerek segítségével
oldják a bennük felgyülemlett feszültséget.
Alkoholproblémákkal küzdők nagy számban a feszültségüket családon belül vezetik le. Ennek
áldozatai legtöbb esetben a közeli családtagok, feleség, gyerekek. A családon belüli erőszak
nagyon sok gyermek életét keseríti meg.
Gyermekbántalmazás (WHO által használ definíció): „a gyermek bántalmazása és elhanyagolása
(rossz bánásmód) magába foglalja a fizikai és / vagy rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az
elhanyagolás, vagy rossz bánásmód a kereskedelmi és egyéb kizsákmányolás minden formáját,
mely a gyermekek egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy
potenciális sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a bizalmon vagy hatalmon
alapul.”
Gyermekbántalmazás esetén két nagy csoportról szokás beszélni, az elhanyagolásról és a
bántalmazásról. Elhanyagolás: rendszerint hiányzik a gyermek felé irányuló szeretet, elmarad a
gondozás, a táplálás, a gyermek életéhez alapvetően szükséges tárgyi feltételek hiányoznak. Az
elhanyagoláson belül is megkülönböztetünk különböző formákat. Fizikai elhanyagolás: alapvető
fizikai szükségletek, higiénés feltételek vagy felügyelet hiánya. Oktatás-nevelési elhanyagolás:
tankötelezettség nem teljesítése, a szülő gyakran „legalizálja” gyermeke hiányzásait, nem reagál
az iskola megkeresésére vagy jegyzői felszólításra. Érzelmi elhanyagolás: az érzelmi biztonság, az
állandóság, a szeretet kapcsolat hiánya, a gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése,
elutasítása, a gyermek jelenlétében történő durva, erőszakos támadás más családtaggal szemben.
Gyerekek ellen elkövetett erőszak másik nagy csoportja a bántalmazás. Fizikai bántalmazás: lehet
szándékos (tudatosan akarja bántalmazni a gyereket. „ Most pedig jól elverlek…. Megtudod, hogy
ki az úr a háznál…” stb.), vagy pedig gondatlanságból elkövetett cselekedet (pl.: az erdőben
szedett gombából evett a gyermek is, égés - az anya főzés közben rossz helyre tette a lábast,
amely a forró levessel együtt a gyermekre esett, közlekedési baleset – mely a gyermekülés hiánya
miatt történt), amely a gyermek fizikai sérüléséhez vagy halálához vezet vagy vezethet.
Az érzelmi bántalmazás felismerése és bizonyítása nem könnyű feladat, holott súlyos
következményei lehetnek a gyermek későbbi életútját tekintve. Az érzelmi bántalmazás egyik
legfőbb jellemzője, hogy ez rendszeres, és hosszantartó folyamat. Az érzelmi bántalmazással
kapcsolatban az egyik legnagyobb nehézség, hogy igen nehezen bizonyítható, bár
következményeivel találkozunk a mindennapi életünk során. Kezelésében nagyon korlátozottak a
lehetőségek.
Azért tartottam fontosnak kigyűjteni a bántalmazás különböző formáit, hogy általános képet
kapjunk, hogy a testi fenyítésen kívül milyen más gyermekbántalmazási formákkal találkozhatunk.
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Fontos, ha környezetünkben olyan gyermekkel találkozunk, melynél a következő tüneteket
tapasztaljuk:
– Hirtelen szélsőséges kedélyingadozás
– Figyelemfelkeltő viselkedés
– Antiszociális, gyakran agresszív viselkedés
– A konfliktusokat erőszakkal és fenyegetéssel oldja meg
– Korához képest túl sokat tud a szexuális jellegű dolgokról
– Az elkövető nemével szembeni erős félelem
Abban az esetben, ha a közelünkben élő gyermekek közül a fent említett tünetek tapasztaljuk,
akkor ezt jelezzük.
Abban az esetben is érdemes jeleznünk, ha azt tapasztaljuk, hogy a közelünkben élőknél
gyakoriak a veszekedések, kiabálások. Azt tapasztaljuk, hogy a szülők, gyermekek gyakran
lehangoltak. Szülők olyan viselkedésformákat mutatnak, melyek korábban nem voltak jellemzőek.
Pl.: gyakori alkoholfogyasztás, lehangoltság, zárkózottság. Ezek a tünetek azt mutatják, hogy
valamiféle változás történt a család életében, mely negatív irányba befolyásolja a család
működését.
Fontos, hogy ha ilyet tapasztalunk, abban az esetben értesítsük a községben dolgozó
családsegítőt, gyermekjóléti szolgálat családgondozóját. Jelezhetünk az óvoda dolgozói, iskola
pedagógusai, háziorvosi szolgálat dolgozói és az önkormányzat dolgozói felé is. Minél korábban
észleljük a problémákat, annál hatékonyabban találunk megoldást.
Mint a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója, mint magánember úgy gondolom, hogy
kötelességünk segíteni azokon, akik vagy nem mernek segítséget kérni, vagy nem tudják hol és
milyen formában tehetik ezt meg.
Müller Péter családgondozó

40 éves osztálytalálkozó

Nem mindennapi találkozóra került sor községünk általános iskolájában, ahol az 1972-ben
végzettek üdvözölték örömmel egymást, az egykori osztálytársakat. A két osztályfőnök, Réderné
Ica néni és Véber Rózsika vezetésével rendkívüli osztályfőnöki órán beszélgettek a résztvevők,
majd közös vacsorán idézték fel a régi emlékeket. Akik eljöttek: Horváth Ildikó, Molnár Irén, Takács
Erzsébet, Molnár Ilona, Szabó László, Borbély Valéria, Fercsák László, Szabó Valéria, Kürti István,
Kovács Károly, Hock Jenő, Tóth Sándor, Vers Éva, Zsiborács Márta, Czipp Erzsébet, Csóbor
Erzsébet, Csikány Erzsébet, Balassa Valéria, Orovecz Erzsébet, Horváth Éva, Kocsis Tibor és
Horváth Tünde. Így búcsúztak egymástól: 10 év múlva veletek, ugyanitt!
Kovács Károlyné szerk.
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A Szociális Segítő Központ hírei
→ Idősek Klubja:
- Idén a tavalyi évhez hasonlóan 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 1-jén mindannyian meleg szívvel érkeztünk az Idősek
Klubjába, hiszen a legidősebb klubtagunkat, Tóth Józsefné
Mariska nénit köszönthettük a 99. születésnapján. A polgármester
köszöntője után a klubtagok adták át személyes ajándékaikat,
egy-egy verset, éneket.
- Augusztus 31-én a nagy hőségre, valamint a tűzgyújtási tilalomra
való tekintettel „nyár búcsúztató” ünnepségünket sajnos nem az
intézmény udvarán, hanem az ebédlőben tudtuk megtartani, de
így is jól sikerült.
- Szeptember 25-én szüreti mulatságot tartottunk. Az udvaron szőlővel, szőlőlével, mazsolával,
szüreti dallal és verssel vártuk az óvodai nagycsoportot, ahol közösen szemeztük, kézzel
morzsoltuk, daráltuk a szőlőt, amiből a végén apró préssel friss mustot készítettünk.
- Október hónapban az Idősek Hetére készültünk. Intézményünk úgy gondolta, hogy a tavalyi
rendhagyó „Idősek hete programsorozatot” az érdeklődésre, jó visszhangra való tekintettel idén is
megszervezi. Ez a hét egyrészt azért jöhetett létre, mert a falu lakói, más intézményei,
szakemberei elismerik, megbecsülik az időseket, hiszen a megkeresett szakemberek azonnal,
önzetlenül igent mondtak a felkérésekre, másrészt a helyi idősek a sok szeretetet, törődést
meghálálván aktívan részt vesznek a falu életében, programjain, illetve igénybe veszik azokat,
kihasználják, tudnak élni a felajánlott szolgáltatásokkal, lehetőségekkel.
A hét október 15-én délelőtt kezdődött a nyitóünnepséggel, ahol Sarkadi-Nagy András
polgármester köszöntötte a szép számban megjelent időseket, majd klubtagjaink engedtek
bepillantást életükbe, mindennapjaikba verses, dalos műsorukon keresztül. Berki Barnabás zenész
közreműködésével tartottunk „Nemcsak a húszéveseké a világ” címmel zenés, táncos délutánt.
Kedden a délelőtt diavetítéssel kezdődött, majd az óvodai nagycsoportosok kedves verseivel,
mondókáival, szereplésével zárult. Délután Papp Attila a helyi polgárőrség vezetője látogatott el
hozzánk, akivel a „Biztonságunk érdekében” fontos, megteendő, figyelendő dolgokról szólt a közös
beszélgetés, tájékoztató jellegű előadás.
Szerdán Tóbel János halimbai polgármestert vártuk, aki a halimbai gyógynövény tankertet a
beszámoló mellett kivetítőn is bemutatta nekünk, majd beszélt a „füveskönyvről”, néhány aktuális,
őszi megbetegedést gyógyító gyógynövényről, illetve gyógynövénykeverékről. A délelőtt frissen,
látványosan előttünk készített tea kóstolásával zárult. Délután Andrónyiné dr. Varga Ildikó
gyógyszerész érkezett a klubba, ő „Kockázatok és mellékhatások” címmel tartott tájékoztató
jellegű előadást, beszélgetést, stílusos gyógyszertartó ajándéka sajnos mindenki számára
hasznosnak bizonyult.
Csütörtökön Szőkéné Horváth Klára kéz- és lábápoló, műköröm építőt köszöntöttük körünkben, aki
tudását önként jelentkezőkön manikűr és pedikűr tekintetében is bizonyította, besegített
szépülésükbe.
Délután Fercsák Anita masszőr tanuló mutatkozott be, aki nemcsak szívesen beszélt szakmájáról,
hanem test, váll és fej masszázs ízelítőt is adott.
Pénteken a helyi általános iskolások dalos, verses megható köszöntőjével indult a nap, majd
Vrábelné Terike érkezett, aki „Irodalom időskorban, időskori irodalom” címmel tartott könyvajánlót,
betekintőt, sok szép idézetet olvasott fel, s beszélgetett velünk.
Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki szabadidejét, erejét áldozva hozzájárult az
Idősek Hetének sikeres lezajlásához. Az előadókon, meghívott vendégeken kívül köszönjük az
iskolásokat és az óvodásokat felkészítők munkáját, a konyhának a pogácsát.
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- November
utolsó
napjai
adventi
naptárkészítéssel teltek. Klubtagjaink a
helyi óvoda mindhárom csoportjának 23
apró zsákocskát és egy kiscsizmát varrtak,
s ezeket megszámozva, facsipesszel egy
kötélre
rögzítették,
a
zsákocskákba
társasjáték darabokat rejtettek. Minden
csoport a nevéhez kapcsolódó játékot tud
összeállítani belőlük az adventi időszak
végén. Az alkotást november 30-án vittük át
a helyi óvodába, ahol nagy örömmel
fogadtak minket. Így is szerettük volna
megköszönni az Óvoda, az óvónők és
gyermekek intézményünk, időseink iránt
tanúsított tiszteletét, szeretetét, együttműködését.
- December 6-án délután sütizős, teázós
Mikulás
ünnepséget
tartottunk.
A
karácsonyi dekorációk készítése és az
intézmény díszítése december hónapban
folyamatosan történt.
- December 11-én az áramszünet
ellenére mézeskalács sütést terveztünk.
- December 13-án csütörtökön Vörsre és
Zalaszántóra kirándultunk. Klubtagjaink
megnézhették az európai hírű vörsi
templomi betlehemet, majd a zalaszántói
szabadtéri
betlehemet
és
a
mézeskalácsházat.
- „Közös karácsonyunk” december 17-én 9 órakor kezdődött, melyet fenyőfa díszítéssel,
beszélgetéssel, énekléssel töltöttünk.
→ Házi segítségnyújtás:
Házi segítségnyújtásban részesülő ügyfeleink részére előzetes igényfelmérés alapján a
két ünnep között is biztosítottuk szolgáltatásainkat, így senki nem maradt ellátatlanul.
Minden Kedves Olvasónak boldog újesztendőt kívánok
a Szociális Segítő Központ dolgozói és a magam nevében!
„Százszámra várják ugyanis az emberek, hogy egy magunkfajta odalépjen hozzájuk;
emberek, akik hálásak lesznek a mi együttérzésünkért, bátorításunkért, akiknek a mi
egyedi tehetségünkre van szükségük. Valakinek boldogabb lesz az élete, mert nem
sajnáltuk az időt, hogy megosszuk vele, amit adni tudunk. Többnyire alábecsüljük a
mosoly, egy simogatás, egy kedves szó, egy figyelő tekintet, egy őszinte bók, vagy
csekélyke törődés erejét, pedig mind képes rá, hogy új irányt szabjon az életnek. Nem is
gondolnánk, mily végtelen sok lehetőség adódik nap mint nap, hogy szeretetünket
kimutassuk.”
Leo Buscaglia
Molnárné Farkas Rita családgondozó, intézményvezető
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SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIS NYÁRI TÁBOR
A már hagyománnyá vált Szivárvány Nyári Napközis Tábor 2012-ben augusztus 6. és 10. között
került megrendezésre. A táborban ez évben 44 általános iskolás, többségében hátrányos helyzetű
gyermek vehetett részt.
Hétfőn ismerkedéssel és csapatok alakításával telt a délelőtt. A gyerekek csapatokba rendeződtek,
fantáziadús nevet választottak, zenés indulót írtak és zászlót is készítettek maguknak.
Délután kis csoportokban Tóth József helyi keramikus műhelyébe látogattak el, ahol a vendéglátó
vezette be őket szakmája
rejtelmeibe.
Érdeklődve
figyelték
az
agyagmegmunkálás
folyamatát, eszközeit, s a
csodálatos
végtermékeket.
Lehetőségük
nyílt
a
formázásban is kipróbálni
ügyességüket, az így készült
sokszínű alkotásokat a mester
jóvoltából kiégetve meg is
tarthatták emlékül maguknak.
Kedden már hagyományszerűen
a
zalaszentgróti
strandlátogatás következett. A szabadtéri és a fedett medencéket, különösen a csúszdát a
résztvevők a kissé hűvösebb, borúsabb napon is nagyon élvezték.
Szerdán a délelőtt kézműves foglalkozásokkal kezdődött, lehetőség volt a szövés, fonás,
csomózás, fűzés technikáját elsajátítani rafia, fonal és gyöngy segítségével, valamint különböző
népi játékokat készíthettek, ismerhettek meg a táborozók Vrábel Miklósné Teri néni
közreműködésével. Ezt követően dr. Huszágh Lívia háziorvos látogatott el a táborozókhoz, aki a
nyár – elsősorban egészségügyi – veszélyeiről tartott előadást, illetve segített összegyűjteni,
rendezni a gyermekek ide kapcsolódó gondolatait.
Délután kitartást, erőt, türelmet kívánó vicces sport és ügyességi vetélkedő keretében folytatódott
a csapatok versengése, majd Cili Brigi zumba bemutatójával, illetve koreográfia betanításával
zárult.
Csütörtökön ismét kirándultunk. A tihanyi apátság meglátogatása, a komppal való utazás, a
csodálatos kilátás, és a fürdéssel, vízibiciklizéssel töltött hosszú délután a zánkai strandon
bizonyára felejthetetlen élmény marad minden gyermek számára.
Péntek délelőtt a Tapolcai Rendőrség kollégája érkezett az iskola udvarába. A résztvevőkkel
együtt vizsgálta át a helyszínen lévő kerékpárok műszaki állapotát, felszereltségét, felhívva a
figyelmet az alapvető előírások betartásának fontosságára. A kerékpárral való közlekedésre
vonatkozó szabályok ismertetése után a tudnivalókat gyakorlati versenyben is ellenőrizte. Az
életszerűen kiépített pályán biztonságban gyakorolhatták a gyerekek a helyes biciklis közeledést.
Ezt követően a még friss információk birtokában a táborozók fegyelmezetten kerékpároztak az
erdészházhoz, ahol szabadtűzön készült a tábori ebéd. A délután folyamán lehetőség volt sport-,
csapat- és ügyességi versenyeken részt venni, számháborúzni.
Az egy hetes, élmény-dús együttlét zárásaként 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 Önkormányzat; Sarkadi-Nagy András polgármester; Roma Nemzetiségi
Önkormányzat; Iskola a gyermekeinkért közalapítvány; DRV ZRt.; BEO Kft.; Szigeti László –
AGRO SZŐC Kft.; Eichinger László – BAUXITI; Horváth Zoltán vállalkozó; NYÍR
GYÓGYSZERTÁR; Tóth József keramikus; Cili Brigi zumba oktató; dr. Huszágh Lívia háziorvos;
Tapolcai Rendőrség; Vrábel Miklósné Terike; önkormányzati dolgozók; pedagógusok; konyhások;
közhasznú foglalkoztatottak.
Szociális Segítő Központ
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A szép korúak köszöntése
Besze Aladárné, Margit néni 2012 októberében ünnepelte 90., Horváth Flóriánné
Mariska néni pedig 2012 decemberében ünnepelte 95. születésnapját.
Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg
kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei, intézményei részéről. A Magyar
Köztársaság Kormánya az Idősügyi Tanács kezdeményezésére, a szép korúak iránti
társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen 2008 októberében rendeletet alkotott a szép
korúak köszöntéséről.
Beszéné
Margit
nénit
90.
születésnapja
alkalmából kerestük föl, abból a célból, hogy
köszöntsük a nyirádi körjegyzőség, a körjegyző
nevében.
Nincs olyan család Nyirádon, aki ne ismerné Margit
nénit és családját. Aladár bácsi húsboltja annak
idején, majd Margit néni vegyesboltja – mindenki
csak így emlegette: Margit néni boltja – minden
nyirádi bevásárló-helye volt. Évi lánya Margit néni
nyomdokaiba lépett, és Tercsit, mint védőnőt szintén
mindenki ismeri.

Horváthné
Mariska
nénit
95.
születésnapján
köszöntöttük.
Ő
fiatalasszonyként került Nyirádra, Flóri
bácsival két leányt neveltek föl. Annak
idején a TSZ kertészetében nagyon sokat
dolgozott, és a családi kisgazdaságban is
mindig voltak állatok, földek, szőlő.
Munkabírása óriási volt, még olyan eset
is előfordult, hogy műtétből lábadozva
szántani volt kénytelen.
Megköszöntük mindkettőjük áldozatos munkáját, melyet hosszú éveken át munkahelyükön
végeztek, és elismeréssel szóltunk családi életükről, édesanyaként, nagymamaként,
dédmamaként való helytállásukról.
A köszöntéskor átadtuk számukra a Magyar Köztársaság Kormánya emléklapját, mely
kifejezi Margit néninek és Mariska néninek, mint szép korú polgároknak a Kormány
tiszteletét és háláját.
Azt kívánjuk, hogy sokáig éljenek tovább községünkben egészségben, szeretetteljes
családi körben, és még sok-sok éven át leljék örömüket népes családjukban.
Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző
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Védőnői munka bemutatása
A védőnő lehet a tanácsadód, a legfőbb bizalmasod, a
segítőtársad, segítség a családtervezésben, gyermekgondozásban,
nevelésben, a család egészségének megőrzésében, a problémák
felismerésében, kezelésében, vagy egyszerűen valaki, aki mindig
meghallgat....
Ha hagyod!!!
A fent leírtak nagyon jól összefoglalják a védőnői munka
mibenlétét. Mivel mindig van valaki, aki rákérdez arra, hogy mi is a
védőnő munkája, gondoltam, írok egy összefoglalást.
A védőnő területi ellátási kötelezettséggel bír, ami azt jelenti, hogy a nyirádi lakosokra
vonatkozóan én látom el a védőnői feladatokat.
Hazánkban a védőnők feladatát sok rendelet szabályozza. Egyik rendeletünk kimondja, hogy
védőnői ellátást csak egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett személy nyújthat,
vagyis olyan valaki, akit tanulmányai "igazoltan" alkalmasnak minősítettek a feladatra.
Munkánk alapvetően a nőkre és gyermekeikre terjed ki, de az családot egészében látjuk el. Így
feladatunk:
 a nővédelem (családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, az anyaságra való felkészülés
segítése, a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel)
 a várandós anyák gondozása
 a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az
életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban
 az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása
- családlátogatás, védőnői tanácsadás keretében célzott és szükséglet szerinti
gondozás végzése
- az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis súllyal születettek, valamint az egészségi és
környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus
fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése és segítése
- a szoptatás és az anyatejes táplálás fokozott figyelemmel kísérése, az anyatejjel való
táplálás ösztönzése különösen az első 6 hónapban
- a gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a háziorvos, illetve a
gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése
- a családok tájékoztatása az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, a
védőoltások szervezése
- életkori szűrővizsgálatok szervezése, lebonyolítása, szükség esetén szakorvoshoz
irányítása
 az oktatási intézetekben külön jogszabály írja elő a feladatokat (tisztasági vizsgálat, iskolai
szűrővizsgálatok, iskolai oltások, egészségnevelés különböző témákban).
A várandósság megállapítása után a kismamák a körzeti védőnőnél jelentkeznek tanácsadásra. A
tanácsadás során ellenőrizzük a kismama súlyát, vérnyomását, a magzat szívhangját, illetve
lehetőség adódik a személyes problémák megvitatására, egyéni tanácsadásra is. Nem csak a
kismamák keresik fel a védőnőt, a várandósság során a védőnő is ellátogat a leendő szülők
otthonába.
A körzeti védőnő a kórházból hazatérést követő 48 órában felkeresi a családot, majd a
gyermekágyas időszakban hetente egyszer meglátogatja a babát és a mamát. Ilyenkor van
lehetőség az életmóddal, szoptatással, megváltozott élethelyzettel kapcsolatos tanácsadásra és
segítségnyújtásra, azaz minden súlyra, szoptatásra, fürdetésre, öltöztetésre, egészséges
lelkiállapotra, anyaságra vonatkozó kérdésünket bátran feltehetjük a védőnőnek.
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A védőnő látogatása a gyerek hatéves koráig folyamatos, bár egyre ritkább. Az első évben
havonta, hároméves korig kéthavonta keresi fel a családot, nyomon követi a kicsi fejlődését,
figyelmeztet a közelgő kötelező oltásokra, tanácsokat ad a gyerek fizikai, lelki és szellemi
egészségének megőrzésére is, a neveléssel, szocializációval kapcsolatos problémákra.
1-6 éves kor között a védőnő minden évben a gyermek születési hónapjában védőnői
státuszvizsgálatot végez tanácsadási kereteken belül. Itt tájékozódik a gyermek testi, lelki
fejlettségéről. Az itt végzett vizsgálatokról a szülő is írásos eredményt kap.
A családlátogatásokon kívül természetesen bármikor felkereshetik védőnőjüket akár telefonon,
akár személyesen.
A nyirádi tanácsadó / védőnő elérhetősége:
Piller Gabriella

Nyirád, Széchenyi u. 32.

Tanácsadás, fogadóóra ideje:
Iskolai fogadóóra:
Önálló védőnői tanácsadás várandósok részére:
csecsemők, gyermekek részére:
Orvossal tartott tanácsadás:

70/338-57-04

hétfő
8 - 10
szerda 8 - 10
szerda 11 - 13
szerda 10 - 11

Végezetül Békés, Boldog Új Évet Kívánok mindenkinek!
Tisztelettel: Piller Gabriella védőnő

Gyermekorvosi tanácsadás / rendelés:
Rendel: Dr. Major Zsuzsa

minden hónap első hétfőjén 800- 1030 között.

Új fogyasztóvédelmi honlap
kisgyermekek részére
Elindult
az
NFH
legújabb
kezdeményezése,
kisgyermekeknek szóló NFH Okoskosár honlap
http://nfhokoskosar.hu weboldalon.

a
a

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a gyermekek tudatos
fogyasztóvá válásában szeretne szerepet vállalni a mai kornak
megfelelő
csatorna,
az
internet
segítségével,
a
www.nfhokoskosar.hu weboldalon. Ez az internetes portál óvodás és alsó tagozatos gyermekek
számára készül. Fogyasztóvédelmi szempontból kiemelkedően fontos ez a célcsoport, mert a
gyermekek ezekben az években a legfogékonyabbak új ismeretekre, ezért meghatározó, milyen
pozitív mintákkal találkoznak ebben az időszakban. A honlap indításával a fogyasztóvédelmi
hatóság a legfiatalabb rétegek oktatását, játékos módon való tanítását célozta meg, különös
tekintettel a 3 és 10 év közötti gyermekek célcsoportjára.
A szülőkre is gondolva a honlap jobb oldali menüjében olyan anyagokat tartalmaz a felnőtt
fogyasztók részére, melyeket kisgyermekes szülőként nagy hatékonysággal tudnak hasznosítani a
mindennapi életben.
Az NFH Okoskosár megtalálható a Facebook-on is: a www.facebook.com/okoskosar oldalon.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
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Mottó

Karácsony hava
Fordult egyet a Föld, Karácsonyt hozza December,
mennyből angyalt és új havat, új kiadást.
Száguld zúgva velünk a Galaktika; porszem az élet.
Végsőt kondul az év. Kezdjük el újra talán.
(Csanádi Imre)

Üzenet a Könyvtárból
Szeretettel hívom az Olvasókat a Községi Könyvtárba, ahol mindenki találhat magának
olvasnivalót. Könyvtárunk a Devecseri Városi Könyvtárhoz, illetve annak ellátó rendszeréhez
kapcsolódik, ezért a helyi 7000 kötetes könyvtár túlterjed keretein. Az olvasói kéréseket egy
gazdagabb könyvállományból tudjuk teljesíteni.
A pénzszűke, a drága könyvárak miatt ne mondjanak le az áhított könyvek elolvasásáról, forduljanak bátran a könyvtárhoz.
A téli hónapok több lehetőséget adnak a pihenésre, a szabadidő hasznos eltöltésére. Itt az idő
olvasni! – szellemiekben, lélekben is feltöltődni.
Öröm, hogy az utóbbi időben több szülő elkíséri gyermekét a könyvtárba, és ebből – mivel jól érzik
magukat – rendszeres könyvtárlátogatás lesz. Bíztatom a szülőket, hogy az olvasás
megszerettetése érdekében kövessék a jó példát.
A könyvtárban internetezésre is van lehetőség a könyvtári órák alatt.

A könyvtár nyitva: kedden és csütörtökön 14 – 19 óráig.
Kedves Olvasók! Az ünnepek alkalmával szokásomhoz híven versekkel köszöntöm az Olvasókat
és a NYIRlevél Olvasóit. A gyerekeknek a Kaláka Zenéskönyvből választottam verset, a
felnőtteknek egy szívenütő Ady Endre költeményt küldök. (Gondolkodjanak el felette, hogy hasson
a „csontok közt” is.)
Kaláka Zenéskönyv
Jászolban a szalmán…
Jászolban a szalmán sehol sincsen ágy,
itt fekszik kis Jézus, lássa a világ!
Boldogan figyelnek égi fényjelek
széna-szalma ágyat, alvó kisdedet.
Jászolban a szalmán sehol sincsen ágy,
itt fekszik kis Jézus, lássa a világ!

Rongyos istállóban pislákol a mécs,
a gyermek fölébred, nem sír: egyre néz.
Tekints le az égből, mert szeretlek én,
tartsd fölém kezecskéd védőn, könnyedén!
Rongyos istállóban pislálkol a mécs,
a gyermek fölébred, nem sír: egyre néz.
Légy közelebb hozzám, ahogy csak lehetsz,
most és mindörökké: imádságom ez.
Az aprókat áldd meg itt és mindenütt,
élhessenek égben teveled együtt!
Légy közelebb hozzám, ahogy csak lehetsz,
most és mindörökké: imádságom ez.
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Ady Endre
Virágos karácsonyi ének
Óhajtozom el a Magasságba,
Nagy a csúfság idelenn,
De van Karácsony, Karácsony,
Istenem, én Istenem,
S ember-vágy küldte Krisztusunkat.

Óhajtozom el a Magasságba,
Gyermekségemben kötött
Minden szűzséges jussommal,
Mert az emberek között,
Nem így igértetett, hogy éljek.

Két gerlicét vagy galamb-fiókát,
Két szívet adnék oda,
Hogyha megint vissza-jönne
A léleknek mosolya
S szeretettel járnánk jászolokhoz.

Követelem a hódító álmot,
Karácsonyt, Krisztus-javat,
Amivel csak hitegettek,
Amit csak hinni szabad,
Csúfság helyett a Magasságot.

Krisztus kívánata, Megtartóé,
Lázong át a szívemen,
Mert Karácsony lesz, Karácsony,
Istenem, én Istenem,
Valaha szebbeket tudtál.

Lábainknak eligazitását
Kérem én szerelmesen,
Karácsony jöjjön, Karácsony
És száz jézusi seben
Nyiladozzék ékes bokréta.

Boldog, békés újesztendőt Galambos Bernadett költő soraival kívánok!
Vrábel Miklósné megbízott könyvtáros

Galambos Bernadett
Újévi üzenet
Karácsony volt.
Széthintette köztünk
békéjét a kis Jézus.
Mint csillagnyi hópehely
borította szívünket
a szeretet.

Itt az új év!
Maradjon a szívünk
hópihefehér, s meleg.
Legyünk tiszták,
türelmesek!
S bennünk, amíg élünk,
csendesen-szerényen éljen
az emberszeretet!

Tisztelt Ügyfelek!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény erejénél fogva a körjegyzőségek 2012.
december 31. napjával megszűnnek, feladataikat az ún.
közös önkormányzati hivatalok veszik át. A törvény alapján
Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatainak Képviselőtestületei megállapodást kötöttek 2013. január 1-jei
hatállyal közös önkormányzati hivatal alapításáról és
fenntartásáról. A közös hivatal hivatalos megnevezése:
Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal.
Az ügyfélfogadás rendje Nyirádon változatlan: hétfő
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

800 – 1600
800 – 1600
zárt nap
800 – 1600
800 – 1200
Dr. Gelencsér Ottó mb. körjegyző

NYIRlevél XIV. évfolyam 3-4. szám

- 18 -

2012 december

Óvodás bál - Kedves Olvasók! Ebben az évben is megrendezésre került a
mára már hagyománnyá vált óvodás bál. A kitűnő zenéről Berki Barnabás
gondoskodott. A hangulatot fokozta az óvónők és a Szülői Közösségi tagok
kedves, humoros műsora. Idén is sok felajánlás érkezett, amit ezúton szeretnénk
megköszönni: Lager Logistik – Cseh Géza, Bakos Balázs, Andrónyiné Varga
Ildikó, Vajda László, Dombi Ferenc, Molnárné Mencseli Katalin, Fercsák Lajos,
Kocsis Tiborné, Vendelné Vaskó Zita, Németh Ákos, Kálmánné Tóth Veronika,
Eichinger László, Baux-city ABC, Sörház – Simon Balázs, Rókadombi Horgász
Egyesület – Vajai László, Cosmos 98 Kft. – Horváth Zoltán, Bartháné Kőműves
Katalin (dajka néni), Tulok Zsolt, Szücs Ferenc, Vers Istvánné, Varga Tamás,
Kovács Ferenc, Molnár Balázs, Szabó Istvánné, Szilágyi Szilárdné, és végül, de nem utolsó
sorban Molnár Ferencnek a szállításban való segítségét!
A tombola és a belépők árából, valamint a fogyasztásból idén is jelentős összeg gyűlt össze, amit
most is, mint minden évben az alábbi programok színvonalas megrendezésére fordítjuk: sportnap,
Mikulás, karácsony, farsang, húsvét, Nyitnikék-nap, ballagás.
Várunk benneteket jövőre is!
Szeretetben teljes ünnepeket és békés boldog új évet kívánunk mindenkinek!
Óvodai Szülők Közössége

Nyugdíjas Klub beszámolója
Március óta történtekről szeretnénk beszámolni.
A Kultúrház tatarozása miatt csak májusban találkoztunk, ahol először a legidősebb tagunkat
köszöntöttük, Szalainé Klári nénit 80. éves születésnapján. Jó erőt, egészséget kívánva szerető
családja körében, úgy mi is ezt kívánjuk, hogy még sokáig tudjon a Klub közösségébe eljárni.
Május hónapban az Általános Iskola szervezésében az Erzsébet szobornál tartott ünnepségén
koszorúztunk. Május utolsó vasárnapján a temetői Hősök emlékműnél az intézmények vezetőivel
koszorúztunk. Verssel, énekkel emlékeztünk azokra, kik idegen földben nyugszanak, hazánkért
életüket áldozták.
A nyári kirándulás meleg vizes fürdő Pápa és
Sárvár volt. Mindenki felüdülve, jól érezte magát
ezeken a szép helyeken. A gyermeknapi
majálison palacsintasütéssel, majd a motoros
találkozón lángos készítéssel vettünk részt, a
régi mondásunk szerint, ahol kell, ott segítünk.
A nyári pihenések után októberben a Klub újra
kezdődött,
sokan
megjelentünk.
Nagy
szeretettel fogadtuk, köszöntöttük az új belépő tagokat. Reméljük, jól fogják magukat érezni
körünkben.
Ebben az évben is megköszönjük támogatóink segítségét.
Az Idősek Klubjában tartott ünnepségen, az idősek műsorát, iskolások, óvódások köszöntőjét
szívesen hallgattuk. A Hősök emlékműnél virágültetést, takarítást elvégeztük. December hónapban
karácsony szent ünnepére készültünk. Énekkel, verssel egészítjük ki találkozásunkat, békességet,
boldogságot kívánva minden tagunknak.
Legszebb álom az, hogy mindenki szívébe Szent Karácsony ünnepén költözzék be a Béke és Szeretet.
Klub vezetői és tagjai
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Jaj de jó a habos
sütemény!
Részt
vettünk
Horváth
Józsefné
szervezésében
Vonyarcvashegyen
egy
süteménysütő
versenyen.
Ezen
a
nagyszabású
rendezvényen
116
fő
készített
tésztákat.
Szebbnél-szebb
sütemények mellett gyönyörködhettünk marcipán napraforgós
tortában, csokoládés malackákban, formás kelt kalácsban, hájas
kráflik sokaságában, mézeskalács házikóban. Ám, ami egyetlen
volt és nagy elismerés övezte, az a csapatunk diótortája. Készítője
Horváth Józsefné, akire már nevezésekor lecsapott Benke László
mesterszakács bajnok cukrászunk - mint a zsűri elnöke -,
rácsodálkozva kérdezte: „Ezt ugyan ki készítette?” Elhoztuk azt a
serleget különdíjként, amit Laci bácsi adott át Marikának, és aki humorával és közvetlenségével
minden résztvevőt elkápráztatott.
Csapattársaim: Kecskés
Lajosné (bronz fokozat),
Szabó Jenőné, Józsa
Györgyné,
Csiderné
Horváth Ibolya, Szabó
Zsuzsanna, Hock Anikó
elismerő
oklevélben
részesültek.
Végezetül ajánlok egy
finom, könnyen elkészíthető
és
olcsó
süteményreceptet.
Soros mézes recept – ahogy Marika készíti
Mézes lapok: 3 evőkanál mézet, 12 dkg vajjal, 24 dkg cukorral, 5 evőkanál tejjel, 2 egész tojással,
1 csomag vaníliás cukorral, 3 kávéskanál fahéjjal és 3 kávéskanál szódabikarbónával gőz fölött
habosra kavarok, majd ezt 75 dkg liszttel összedolgozom. A nagy cipót 4 kicsire osztom, és egy
nagyméretű tepsi hátoldalán egyenként kisütöm a mézes lapokat. Akkor jó, ha illatosan kiabál, ez
kb. 10 perc.
Krém: 0,5 liter tejben 5 nagy evőkanál grízt sűrűre főzök, 25 dkg porcukrot 1,5 kocka margarinnal
kikavarok, majd a kihűlt főzött krémmel összedolgozom.
Lapok és krém összeállítása: Az első mézes lapra rákenem a krém felét, majd ráteszem a
második lapot. Ezt gazdagon megkenem házi sárgabaracklekvárral, erre jön a harmadik lapocska.
Ennek a tetejére kerül a krém másik fele, majd rá a negyedik lap. A tetejét csokimázzal kenem
meg.
Csokimáz gazdaságos módon: 20 dkg porcukor, 3 evőkanál finom kakaópor, 3-4 evőkanál forró
víz, 2 evőkanál olaj – mindezeket összerottyantom, majd ezzel megkenem a legfelső mézes lapot.
A legfinomabb másnap vagy harmadnap, amikor a gazdag krémet és lekvárt a mézes lapocskák
beszívták!
A konyha dolgozói és a magam nevében is kívánok minden kedves Olvasónknak boldog, békés újesztendőt!
Hockné Kárer Gyöngyi élelmezésvezető
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Nyirád Községi Sportegyesület hírei
Tisztelt sportszerető Nyirádiak! Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni községünk sportéletében történt
eseményekről, változásokról, terveinkről.
A Nyirád Községi Sportegyesületet az alábbiakban felsorolt csapatok alkotják:
1.
2.
3.
4.

férfi felnőtt labdarúgó 24 fő igazolt játékos
férfi tartalék labdarúgó 20 fő igazolt játékos
női kézilabda 16 fő igazolt játékos
utánpótlás fiú (7-9-11 évesek) 25 fő

Fontos megjegyezni, hogy a játékosok (nyirádi-vidéki) aránya az előző időszakhoz képest 80-20 % volt,
jelenleg ez az arány 95-5 %-ra módosult.
Ismert tény, hogy futballcsapataink az előző időszakban (erősebb bajnokságban) Megye II. osztály Nyugaticsoportjában szerepeltek. Kisebb-nagyobb sikereket könyvelhettünk el, végezetül a 10. helyen zártunk, az
ifjúságiak pedig a 6. helyet szerezték meg a bajnoki évad végezetével. A Veszprém Megyei Labdarúgó
Szövetség 2012 / 2013-as bajnoki évadra egy csoportot alakított ki a Megyei II. osztályban, melybe a Nyirád
KSE is meghívást kapott (függetlenül az elért helyezésünktől).
Az alábbi okok miatt nem tudtunk élni a felkívánt lehetőséggel:
a) Támogatónk, illetve fenntartónk csak a község Önkormányzata.
b) Tekintettel a nehéz gazdasági helyzetre, mivel mindenki munkából él és tartja el a családját, ezért az
edzés látogatottságok szinte néhány játékosra korlátozódtak, ebből kifolyólag nem tudtunk jó
teljesítményt elérni. (Nem a játékosok hozzáállásáról van szó!)
c) Ifjúsági korosztály új rendelkezés 14-18 évig. (Fontos az iskola!)
d) A vidékre való utazásokat csak nagybusszal tudtuk volna megoldani, ami sokszor 70-100 km
távolságot jelentett volna, költség tekintetében éves szinten meghaladta volna a 300-400 ezer
forintot.
Az említett körülmények miatt csapatainkat a 2012 / 2013. bajnoki évadra a Megyei III. osztály Délicsoportjába neveztük, ahol jól helytállnak.
Félidei/őszi tabella Megye III. osztály Déli-csoport:
Felnőtt:
1. Révfülöpi NSE
2. Dörögd-Halimba SE
3. Balatonszepezd SC
4. Monostorapáti SE
5. Nyirád KSE

31 pont
26 pont
23 pont
22 pont
21 pont

Góllövő lista:
3. hely
21. hely

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utánpótlás:
Révfülöpi NSE
Dörögd-Halimba SE
Káptalantóti SC
Balatonederics SC
Szigligeti SE
Nyirád KSE

Góllövő lista:
1-2. hely
27. hely
30. hely

Berkes László 12 találat
Botló Győző 5 találat

Nyirád KSE
Nyirád KSE

33 pont
29 pont
26 pont
23 pont
16 pont
16 pont

Orsós Sándor Nyirád KSE, Szabó Dániel Dörögd-Halimba SE 15-15 találat
Ihász-Kovács Zsolt 4 találat
Nyirád KSE
Bőczén Martin 4 találat
Nyirád KSE

Örömmel tölt el bennünket, hogy az Egyesület keretén belül folyó utánpótlás nevelés U7-9-11 éves
korosztályában az elmúlt évekhez viszonyítva 30-35 %-kal nőtt a gyermekek létszáma. Köszönhető ez a
növekvő tendencia az óvodának, iskolának és nem utolsó sorban a szülők pozitív hozzáállásának. A
gyerekeket a Bozsik-program keretén belül évi 6-8 alkalommal visszük Tapolcára versenyeztetni, ahol
mindig nagyon jól szerepelnek. Edzőjük Németh Tibor.
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Gratulálunk az ovisoknak – Andrónyi
Levente, Aschenbrenner Márk, Bakos Hunor,
Barcza Márk, Németh Noémi, Tarcsa Hanna
- a 2012. december 5-én Tapolcán
megrendezett
Mikulás-kupán
elért
jó
eredményükért, ahol mikulás csomagot és
oklevelet kaptak.
Női kézilabda csapatunk jelenleg nem
szerepel
szervezett
bajnokságban,
alkalmanként
játszanak
különböző
kupamérkőzéseken, melyeken többször az
első helyen végeztek. Gratulálunk lányok!
Öröm és megtiszteltetés, hogy Berkes László a felnőtt csapat labdarúgója meghívást kapott a
Magyar Speciális Olimpiai Szövetségtől a X. Téli Világjátékokra Dél-Koreába, padlóhoki sportágba.
Egyesületünk nagyon örült Berkes Laci meghívásának, ennek kapcsán 20.000 Ft-tal támogattuk
költségeiben. Továbbá egyénileg is támogatta Laci barátunk útiköltségét Lasztovicza Jenő
országgyűlési képviselő úr is 30.000 Ft-tal. Sok sikert kívánunk Laci!
Jó hír 2013 májusára, hogy labdarúgó mérkőzést szervezünk a Nyirádi Öregfiúk és a Budapesti
Vasas Öregfiúk labdarúgó csapatával.
Végezetül minden nyirádi lakosnak Boldog Új Évet Kívánok
a magam és az egyesület nevében!
Tisztelettel: Fermos László Nyirád KSE elnök

Közlemény
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve
Tapolcai Ügyfélszolgálati Irodájának
nyitvatartási rendje
2012. december 3-tól az alábbiak szerint változott:
Nyitva tartás:

Hétfőn és csütörtökön 800 – 1600
Kedden, szerdán és pénteken zárva.

A nyitvatartási idő változása az ügyintézés helyét és az ellátott tevékenységek körét nem érinti.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve Tapolcai
Ügyfélszolgálati Irodája címe: 8300 Tapolca, Fő tér 4., telefon: 06-30-867-8327
Ellátott tevékenységek:
- Szolgáltatók, biztosítottak tájékoztatása
- Panaszok, közérdekű bejelentések fogadása
- Egyedi méltányossági kérelmek átvétele
- Pénzbeli ellátással és utazásiköltség-térítéssel kapcsolatos igények átvétele
- Személyesen megjelenő ügyfelek esetében TAJ és EU kártya kiadása, az ezekkel
kapcsolatos ügyintézés, és a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos feladatok ellátása
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HIRDETÉS - Egyenes, egészséges hajat szeretnél?

Ha töredezett,
káros, roncsolt a hajad, vagy csak egyenes fényes hajat szeretnél? Az Alfaparf újdonsága a Lisse
Design keratinos hajsimító terápia. Brazil keratinos tartós hajegyenesítés, röviden: ez egy olyan
eljárás, melynek során keratint juttatnak a hajba, az eredmény pedig sima, egyenes, egészségesen
fénylő haj 3 hónapot át.
A Lisse Design elsődleges célja a haj egészségének visszaállítása, keratinnal való
feltöltése, látványos, azonnali eredmény! A haj egyenessége „csak” ráadás. A piacon
egyedülálló szolgáltatás a Lisse Design keratin terápia egyedülálló szolgáltatást nyújt,
hiszen a hajegyenesítés és az általános keratin terápia hátrányait nem tartalmazza.
Előnye, hogy míg a hajegyenesítés és keratinos kezelés után 48 óráig nem lehetett
megmosni, copfozni, csatozni, csavarni és beszárítani a hajat - a festésről nem is
beszélve -, addig a Lisse Design keratin terápiát követően nemcsak, hogy azonnal mosható és
gumizható a haj, hanem már be is festhetjük. Mivel nem kémiai kezelésről van szó, vagyis kénkötéseket nem bontunk, bátran megtehetjük ezeket a hajjal. Keratinos ápolás a legelnyűttebb hajnak is!
A Lisse Design alapvetően egy hajsimító termék, de keratin dózisának köszönhetően egy igazi „vitalitás
bomba”, ami élettel és fénnyel tölti meg a hajat. Amint bejuttatjuk a speciális kezeléssel a hajba a
keratint, azonnali látványos eredményt kapunk. A leglátványosabb eredményt természetesen a
szerkezetileg sérült hajaknál kapjuk: a dauerolt, szőkített, rendszeresen festett hajak ápolására
kimondottan ajánlott. Az erőtlen és vékony szálú haj is azonnal megerősödik, új életre kel az extra adag
keratinnak köszönhetően.
Érdeklődni: Gelencsér Renáta 06-70/321-97-96

GÓLYAHÍREK
Örömmel számolunk be arról, hogy az elmúlt félévben 9 kisbabával gyarapodott Nyirád
lakossága. Megszületett
Mohos Róbert és Sásdi Vanda kislánya, Fruzsina
Müller Péter és Lovasi Erika kisfia, Péter
Berkes László és Riba Ramóna kisfia, Raul Kristóf
Vajda László és Pelczhoffer Erika kisfia, Gergő
Molnár József és Vrábel Eszter kisfia, József
Horváth Gábor és Offenbek Ágnes kisfia, Ákos
Holbok Ferenc és Farkas Anita kisfia, Ádám
Rózsás Zoltán és Kajdi Erzsébet kislánya, Judit
Kovács Ferenc és Bányai Andrea Gabiella kislánya, Regina
SOK ÖRÖMÖT ÉS JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK MINDANNYIUKNAK!

ELHÚNYTAK
Az elmúlt időszakban 6 nyirádi lakostól vettünk végső búcsút:
Farkas Sándor 68 éves,
Badics Ferenc 73 éves,
Könye László 77 éves,

Kovács László 52 éves,
Bodó Józsefné Tulok Ilona 80 éves,
Eged Józsefné Stern Mária 85 éves korában hunyt el.

A hozzátartozóknak őszinte részvétünk!
Kovács Károlyné anyakönyvvezető
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