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Önkormányzati hírek
Az önkormányzat megkezdte a Nyirád TSZ-majorhoz vezető tervezett kerékpárút engedélyezési és
kivitelezési terveinek előkészítését.
Pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumba a nyirádi Nyitnikék Óvoda épületének felújítására,
melynek tervezett költségvetése 13,5 millió forint; valamint a tornaterem épületének felújítására, melynek
tervezett költsége több, mint 19 millió forint. A pályázatok elbírálására várunk.
Pályázatot nyújtottunk be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására, melynek eredményeként 4.260.000 forint támogatásban részesült önkormányzatunk.
Eredményesen pályáztunk a leendő Nyirádi
Civil Ház (a volt tűzoltó szertár) felújítására.
Leader
támogatással,
az
Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához nyújtandó
támogatásból nyert el önkormányzatunk
2.517.497 forintot. Ehhez 629.382 Ft
önrészt, és közösségi munkát vállalunk, a
közösségi
munka
vállalásához
nyilatkozataikkal csatlakoztak a Nyirádon
működő szervezetek is. A fejlesztéssel a
civil,
illetve
közszférához
tartozó
szervezetek számára egy egész évben
folyamatosan rendelkezésre álló, korszerű közösségi tér jön létre, mely helyszínéül szolgálhat a
szervezetek napi szervezési, működési feladataihoz és összejöveteleihez, rendezvényeihez. A projekt
tartalma: víz-, szennyvíz- és gázvezeték kiépítése, földgáz bevezetése, külső-belső felújítás, belső
átépítés, műszaki berendezések, kerti bútorok és főzőeszközök beszerzése.
Nyirád, Halimba és Szőc Községek Önkormányzatai közösen döntöttünk arról, hogy továbbra is
társulásban kívánjuk ellátni az általános iskolai oktatást-nevelést. A közoktatás átalakítása miatt ez év
szeptember 1-jével le kell választani a jelenlegi közoktatási társulásról az óvodai nevelést, így
mindhárom önkormányzat – további 7 önkormányzattal együtt - csatlakozott a „Bakony-völgye Óvoda”
elnevezéssel, kislődi székhellyel létrejövő intézményhez. Ez a változás a nyirádi óvodások életét nem
befolyásolja, számukra az óvodai nevelés feladat-ellátási helye változatlan marad.
Az iskolaigazgató 5 évre szóló kinevezése 2012. július 31-én lejár, ezért önkormányzatunk pályázatot írt ki
a munkakör betöltésére. A kiírásra egy pályázat érkezett, a Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó
Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda-Bölcsődéje jelenlegi igazgató-helyettese, Nagy
Noémi nyújtotta be pályázatát. Elbírálására a 2012. július 26-i képviselő-testületi ülésen kerül sor.
A közoktatási intézményünk jelenlegi igazgatója, Igaz Sándor lett a nyertese a Zalahalápi Csontváry
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására kiírt pályázatnak. Ezúton is
megköszönjük Igaz Sándornak a Nyirádon végzett eredményes pedagógusi és igazgatói tevékenységét,
további pályáján sok sikert, jó egészséget kívánunk!
Sarkadi-Nagy András polgármester
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A 2012. I. félévben megalkotott önkormányzati rendeletek
-

1/2012. (I.20.) önkormányzati rendelet szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról
2/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
3/2012. (III.4.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.
(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról és
pénzmaradvány elszámolásáról
5/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 4/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról
7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet a közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjairól
8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való
gazdálkodás szabályairól szóló 6/1997. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelet az önkormányzat saját bevételeinek alapjául szolgáló díjakról
szóló 8/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelet az önkormányzati rendeletekben meghatározott
szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
11/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelet a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az
állattartásról szóló 6/2001. (V.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendeletek a körjegyzőség 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

Veszprém Megyei Önkormányzat hírei
Ülésezett a Megyei Közgyűlés
A Veszprém Megyei közgyűlés június 14-én, a Megyeháza Szent
István termében tartotta ülését. A napirendi pontok közül
elsőként dr. Töreki Sándor megyei rendőrfőkapitány Veszprém megye közbiztonságának helyzetéről szóló
beszámolóját hallgatták meg a képviselők. A kapitány kiemelte a vörösiszap katasztrófa során nyújtott
rendőri feladatvégzések jelentőségét, valamint a kormányzati forrásból teljesen megújult Devecseri
rendőrőrs újjáépítését. Kiemelte, a halásos kimenetelű balesetek száma 2011. évben csökkent a megyében.
Dr. Halmosi Zsolt rendőrtábornok, országos rendőrfőkapitány-helyettes szóbeli kiegészítőjében
hangsúlyozta, a Veszprém Megyei Rendőrkapitányság bűnügyi felderítés tekintetében a 2. országos
összehasonlításban, a bűnelkövetések számát tekintve 13. a megyék között. A rendőrtábornok hozzátette,
az elmúlt évben kétezres nagyságrendről 640 főre mérséklődött a magyarországi halálos kimenetelű közúti
balesetek száma, mellyel Magyarország Európai Uniós összehasonlításban a második helyen szerepel.
A továbbiakban a képviselők elfogadták az Önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó rendeletet,
valamint a közösségellenes magatartások elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól
szóló rendeletet is.
Dr. Áder János köztársasági elnök rasszista, kirekesztő, gyűlölködésre okot adó megnyilvánulások
elutasításával kapcsolatos felhívásához történő csatlakozást szintén támogatta a testület.
A közgyűlés a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságba Stolár Mihály képviselőt, míg a Közép-dunántúli
Területi Vízgazdálkodási Tanácsba Gaálné Vörösmarty Éva képviselő asszonyt delegálta.
Az ülés végén Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről Katonáné, Bellovits Andrea, a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központjának vezetője tájékoztatóját hallgathatták meg a képviselők. Az
igazgató asszony felhívta a figyelmet, hogy a Veszprém megyében regisztrált munkanélküliek száma az
elmúlt időszakban csökkent, amelyben a kormány által elindított közfoglalkoztatási programnak jelentős
szerepe van.
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Devecserben az új lakóparkban ökumenikus kápolna épül Makovecz
Imre tervei alapján
Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte a
Megyeházán a Devecserben megépítésre kerülő ökumenikus kápolna
ügyében szervezett egyeztető megbeszélés résztvevőit.
A kápolna Makovecz Imre tervei alapján kerül létrehozásra, Turi Attila
építész irányítása mellett, a Magyar Állami Erdőgazdaság finanszírozásával
dr. Seregi János, a Magyar Fejlesztési Bank ügyvezető igazgatója
patronálásának köszönhetően.
A Kossuth-díjas, Corvin-lánccal kitüntetett Makovecz Imre célja a kápolna
tervezése során egy emlékállítás volt a szenvedést megélt embereknek és
a természet újjáéledésének egy organikus stílusú épület formájában. A
kápolna, ahogy Makovecz Imrétől megszokhattuk gazdag munkássága
során, egy egyedi, különleges építmény lesz, hat méter átmérőjű, félgömb
alakú kupola, amely előtt egy bejáratként funkcionáló 13 méter magas
arany tűben végződő harangtorony fog állni, két oldalán egy-egy szárnnyal.
Turi Attila építész kiemelte a katasztrófa során tanúsított páratlan összefogást, ami úgy véli, egyedülálló
szinte a világban, mert sehol ilyen gyorsan nem álltak készen az állam, a helyi lakóközösség és a
mentőszolgálatok, szervezetek egy közösen megvalósítható, finanszírozott újjáépítési tervvel. A kápolna
építésével a célja, hogy a fizikális újjáépülés mellett a lelki gyógyulás is helyet kapjon a közösség
életterében. Hangsúlyozta: „annak is építsünk házat, aki nem engedte, hogy ez a szörnyűség még több
áldozatot követeljen és éjszaka törjön a lakosságra”. Az építész bemutatta a kápolna terveit, majd elmondta:
„A tanítványok feladata Makovecz Imre utolsó megtört mozdulatának befejezése.”
A kápolna helyszínének területét a városi önkormányzat térítésmentesen biztosítja, az építtető és a
karbantartásért felelős szerv a Bakonyerdő Zrt. lesz. A kivitelezés költségei hozzávetőlegesen 25-30 millió
Ft-ot tesznek ki, ezt a 22 Magyar Állami Erdőgazdaság biztosítja, akik 1/22 arányú tulajdonosai lesznek.
A kápolna felavatására 2012. október 4-én 17 órakor kerül sor, az iszapömlés második évfordulója
alkalmából megrendezésre kerülő emlékezés napján, amikor az újonnan megépített lakópark hivatalosan
felveszi a Makovecz Imre lakópark nevet. A névfelvételhez hozzájáruló Makovecz család tagjait is meghívja
az önkormányzat az avatási, illetve névadó ünnepségre.
Új dimenzió a kórházi ellátásban
„A sürgősségi betegellátás javulásáért – fejlesztés a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban” című projekt
zárórendezvényét tartották csütörtökön a megyei kórház Csillag termében. Az Új Széchenyi Terv keretében
elkészült beruházást tavaly decemberben adták át Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes jelenlétében. A
488.294.509 forint összköltségvetésű beruházáshoz 439 millió forint támogatást nyert el a kórház. A
pályázathoz szükséges önrészt 90%-ban a Veszprém Megyei Önkormányzat biztosította.
Az elkészült fejlesztés új dimenziót nyit a kórház történetében és a sürgősségi ellátás területén egyaránt, ez
pedig nemcsak lehetőséget ad, hanem feladatokat is a munkatársak számára- mondta el a záró
rendezvényen dr. Rácz Jenő főigazgató. A Veszprém Megyei Önkormányzat nevében Polgárdy Imre alelnök
mondott köszönetet mindazoknak, akik részt vettek a projekt megvalósításában. Az alelnök szerint egy
modern, korszerű, igényes beruházás készült el, szem előtt tartva a fogyatékkal élők igényeit is. Polgárdy
Imre kiemelte, a Veszprém Megyei Önkormányzat ugyan már nem a kórház fenntartója, mégis a jövőben is
figyelemmel kíséri majd az egészségügyi intézmény sorsát. Az osztály felújítása és bővítése 2011
augusztusában kezdődött és négy hónapon át tartott. A fejlesztés érintette a kórház „A”, „D” és „E” épületét;
a kivitelezők a sürgősségi ellátásnak helyet adó épületrészeket teljesen felújították; új összekötő folyosó
készült, valamint akadálymentesítették a sürgősségi osztály helyiségeit. A felújítás és bővítés közel 1500 m 2en zajlott.
A projekt keretében beszerzett orvosi gépek és műszerek között szerepel egy digitális mobil röntgen
berendezés, két őrző- és központi monitort helyeztek üzembe az osztályon, valamint kialakították a teljes – 8
ágyas - őrzőrendszer műszaki alapfeltételeit. A sürgősségi helyi laborvizsgálatokhoz új vérgáz analizátort
vásárolt a kórház, továbbá két lélegeztető géppel, defibrillátorral, hordozható ultrahang diagnosztikai
készülékkel, altatógéppel és műtőlámpával bővült a sürgősségi osztály eszközparkja.
A rendezvény zárásaként a kormánymegbízott mondott pohárköszöntőt, aki bejelentette, egy az onkológián
fekvő és neve elhallgatását kérő beteg 25 millió forintot ajánlott fel a Veszprémben létesülő regionális
onkológiai centrum építéséhez.
Dr. Kovács Zoltán hangsúlyozta: egy hosszú menetelés első állomása a sürgősségi betegellátás fejlesztése,
hiszen több mint 8 milliárdos összköltséggel további három projekt megvalósítása (koraszülött intenzív
osztály; struktúraátalakítás és az onkológiai centrum) vár a kórházra a jövőben.
(Forrás: www.vpmegye.hu)
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Belügyminisztériumi pályázati támogatással valósult meg
a nyirádi általános iskola
Dózsa György utca 52/A. szám alatti épületének felújítása

A Belügyminisztérium által nyújtott támogatás
keretében
a
Halimba,
Nyirád,
Szőc
Intézményfenntartó
Társulás
Általános
Iskolája, Óvodája és Egységes ÓvodaBölcsődéje nyirádi alsó tagozatos iskolai
tagintézmény épületének felújítása valósult
meg, amely lehetővé tette a kisiskolás korú
tanulóink nevelési-oktatási körülményeinek
nagymértékű javítását.
A pályázati támogatás összege 14.601.000 Ft
volt, melyhez 3.745.174 Ft önerőt biztosított
önkormányzatunk.
A projekt keretében az első fejlesztési részcél
a fűtéskorszerűsítés megvalósítása volt. A
korábbi korszerűtlen fűtési rendszert korszerű
technológiai színvonalnak megfelelő, zárt
égésű kondenzációs kazán váltotta fel, amely
az előző rendszerhez képest jelentősen
magasabb hatásfokkal és teljes biztonsággal
működik. A fűtőkészülékhez kapcsolt felújított
és szabályozott fűtési rendszer korszerű
időjárásfüggő szabályozási technológiával
került kivitelezésre. Ezen rendszer kiépítése az
épület komfortjának növeléséhez és az épület
üzemeltetési költségeinek csökkentéséhez is
jelentős mértékben hozzájárul.

A második fejlesztési részcél a külső
hőszigetelés és bejárati ajtó cseréje volt. A
projekt során elkészült a külső határoló falak
és nyílászárók hőszigetelése is, mely
várhatóan a fűtéskorszerűsítéssel együtt fogja
kiváltani
a
kívánt
hatást,
a
fűtési
költségmegtakarítást. A bejárati ajtó cseréje is
megtörtént hő és biztonságtechnikai okokból.
Az épület összes világítótestét a legkorszerűbb
3 csöves, tükrös armatúrákra cseréltük ki,
melyek a korábbi fényviszonyokhoz képest
jelentős változásokat eredményeztek.
A vizesblokk felújítása során - mint negyedik
fejlesztési részcél - a szaniterek cseréje, 7 db
WC, 8 db kézmosó, 5 db piszoár, 3 db
zuhanyzó, 1 db mosogató, 1db 20 l-es
villanybojler
került
beépítésre,
melyek
közegészségügyi
szempontból
is
elkerülhetetlenek voltak a korábbi állapotokat
figyelembe véve. A zuhanyzók kiépítése a
gyermekek tisztálkodásának elősegítését teszi
lehetővé, bentlakásos napközi táboroztatási
lehetőségeknek is teret adva.
Mindezek
mellett
megtörtént
az
akadálymentesítés is, mely során a helyiségek
megközelítése a mozgáskorlátozottak számára
is lehetővé vált.

A pályázati támogatásból és a megfelelő önerő biztosításával egy látványosan is jobb
körülményeket nyújtó, korszerű, a mai technológiai feltételeknek megfelelő alsó tagozatos iskolai
tagintézményt tudhatunk magunkénak, amely a kisiskolás korú tanulók nevelési és oktatási
körülményeit jelentős mértékben javítják, és a mai kornak ezen korosztály számára elfogadható
szintre emelik. Mindezek mellett ezen fejlesztések a fenntartási és üzemeltetési költségek
csökkentéséhez is hozzájárulnak.
Sarkadi-Nagy András polgármester
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LEADER támogatással újult meg a művelődési ház

A pályázati támogatás kifizetési kérelmének benyújtásával lezárul a nyirádi Ady Endre
Művelődési Ház külső felújítása. Az 1958-ban épült kultúrház külső homlokzata olyan
állapotba került, hogy a felújítás elodázása egyre jelentősebb károkat okozott az
épületben. A járdák, a belső utak és a lépcsők minősége leromlott, a beton felkopott,
erősen kátyús lett, ezáltal balesetveszélyessé vált. A fejlesztés azért is elengedhetetlenné
vált, mert településünk egyik erőssége az aktív civil szerveződések nagy száma, melyek
többsége a művelődési házban rendezi összejöveteleit, itt szervezi közösségi életét.
Önkormányzatunk nem rendelkezett kellő anyagi forrással ahhoz, hogy a szükséges külső
felújítást önerőből megvalósítsa, ezért először 2009 januárjában, majd 2009
decemberében pályázatot nyújtottunk be az Európai Unió és a Magyar Köztársaság
Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre
igénybe vehető támogatásra. Második pályázatunk sikeres volt, a beruházási költséghez
14.963.849 Ft támogatást nyertünk, melyhez önkormányzatunk mintegy 4 millió forint
önerőt biztosított.
A tapolcai SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. kivitelezésében, a pályázati
támogatásnak köszönhetően megvalósult a külső homlokzat teljes felújítása és az ÉNy-i
sarok megsüllyedt épületrészének aláalapozása, valamint a ház részleges
akadálymentesítése. A felkopott, kátyús cementburkolatot térkővel váltottuk ki. Új lépcsők,
új ablakpárkányok készültek, a bejárathoz akadálymentes feljáró épült, a korlátok és a
létrák is fel lettek újítva. A munkálatok során a környezetbarát technológia alkalmazását
minden területen szem előtt tartottuk.
A jelen fejlesztés tökéletesen illeszkedik a 2005-ben megvalósított projekthez, amikor
decentralizált terület- és régiófejlesztési célelőirányzati (TRFC) támogatással újítottuk fel a
művelődési ház belső tereit, hangosító- és fénytechnikai eszközeit, valamint nyílászáróit.
Akkor több mint 10 millió forint pályázati támogatást és közel 7 millió forint önkormányzati
önerőt költöttünk a házra.
Az elmúlt 7 évben összesen mintegy 36 millió forint ráfordítással megújultak a művelődési
ház épületének belső terei és homlokzatai, valamint környezete. A közeljövőben tervezünk
egy felhívást közzétenné, melyben a helyi civil szervezeteket kérjük fel a ház kerítésének
felújítására, ezzel tényleg befejezettnek tekinthetjük a művelődési ház teljes rendbetételét.
A megújult kultúrház ünnepélyes birtokbavételét az idei Falunapon tervezzük, ahol többek
között egy fotókiállítás keretében be fogjuk mutatni a felújítás előtti és utáni állapotot,
valamint a munkálatok folyamatát.
Sarkadi-Nagy András polgármester
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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
- A közelmúlt jogszabályi előírásaira való tekintettel, az ügyintézés rugalmassága érdekében
ezúton kérem minden kedves leendő ügyfelünket, hogy szolgáltatásaink igénylésével egyidejűleg a
TAJ kártyáját, személyi igazolványát és lakcímkártyáját magával hozni szíveskedjen.
→ Idősek Klubja hírei
- A 2012-es év az előzőhöz képest csendesebben, nyugalmasabban indult. A hidegebb idő miatt
jobban bezárkóztunk, s nem tartottunk sem pótszilvesztert, sem farsangi mulatságot.
- A tavalyi nótázós, népdal éneklős, télbúcsúztató farsangunkat az idén új szokással váltottuk fel,
március elsején tavaszváró, tavaszköszöntő napot tartottunk. A megkezdődött böjti időszakra
való tekintettel halkabban, visszafogottabban ünnepeltünk, de a nap így is jó hangulatban zajlott.
Kora délelőtt a klubtagok egy része dolgozóink kíséretében jelképesen tavaszi virágoknak,
tavasztündérnek öltözve, vidám versekkel hívogatta a tavaszt. Öltözetünket, tavaszköszöntő
verseinket, hajtogatott színes virágainkat az óvodások szívesen fogadták. Még délelőtt közösen
elkezdtük az intézmény tavaszi díszítését, délután pedig tavaszi sütemények mellett folytatódott a
beszélgetés.
- Március 8-án délután nőnapot
tartottunk. Sajnálatos módon egyetlen
férfi sem jelent meg, így a dolgozók
köszöntötték nők által írt, nőkről szóló
vicces versekkel, origami tulipánokkal
a
klub
tagjait,
majd
szintén
csendesebben, szolid vendéglátás
mellett zajlott a beszélgetés.
- Szőc Idősek Otthona mentálhigiénés kollégái és néhány lakója meghívták a nyirádi idősek
klubja tagjait a március 15-e alkalmából rendezett ünnepségükre, melyet szívesen fogadtunk.
Nyirád Község Önkormányzata kisbusza segítségével – melyet ezúton is köszönünk - így március
12-én, hétfőn részt is vettünk a megemlékezésen. A műsor nagyon szépre és lelkünkhöz szólóra
sikerült, a megszokott veresek mellett hallhattunk kevésbé ismerteket is, többek között Laczó
Zsuzsától. A kedves vendéglátástól és kínálástól teljesen meghatódtunk.
- A nyirádi március 15-ei ünnepségen - az iskolások műsorát megtekintve - is több klubtagunk
részt vett.
- A hónap utolsó hetét a kiskertünk rendezésére szenteltük.
- Húsvét előtti héten, április negyedikén lelkünket készítve a kereszténység egyik legnagyobb
ünnepére autóbuszos kirándulást szerveztünk, melyen 27 fő vett részt. Klubtagjaink szavazatai
alapján úti célunk egy kicsit merészebb, távolabbi volt, de minden tiszteletem az Övék, hiszen a
résztvevők korukat és egészségi állapotukat meghazudtoló módon, jó néhány fiatalt is lekörözve
énekelve, imádkozva, kitartóan sétáltak a meredek kálváriák dombtetői felé.
Elsőként a vöröstói keresztutat jártuk végig, majd Tihanyban néztük meg az apátságot, sétáltuk
végig a kálváriát. Szemünk, s lelkünk együtt örült, hiszen a napsütéses időben a gyönyörű táj, a
Balaton látványa maradandó élményt nyújtott.
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- Májusfát idén is kaptak klubtagjaink,
melynek kitáncolására sajnos a többször
egyeztetett időpontok ellenére, idén sem
került sor.
- Az anyák napi ünnepségünket május
negyedikén tartottuk. Klubtagjainkat az
óvodások
köszöntötték,
idén
a
nagycsoportosok
dalos,
táncos,
mondókás, verses műsorát nézhettük,
hallgathattuk meg. Az idősek mind a kis
előadókat, mind az összeállítást, mind az
ajándékot nagy szeretettel fogadták. A
dolgozók is felolvasták az ez alkalomra választott verseket, majd közös sütizéssel zártuk a
délelőttöt.
- Május 11-én meghívást kaptunk az óvoda NYITNIKÉK napjára, ahol a klubtagok által is
közkedvelt Rosta Géza koncertjét hallgatták meg, majd megtekintették a kiállítást is.
- Gyermeknap alkalmából az idősek klubja
tagjai
az
óvodások
figyelmességét,
kedvességét megköszönve saját készítésű
rongylabdákat varrtak kézzel, s gyermeknapi,
gyermekeknek, gyermekekről szóló versek
kíséretében adták át csoportonként június 7én.
- Az óvónőkkel kialakult jó kapcsolatunk jeléül
pedagógusnap
alkalmából
apró
meglepetéssel köszöntöttük őket.
- A június hónap a nagy meleg miatt, illetve a
hőségriadóra való tekintettel különösebb
programok nélkül, természetesen az aktuális
születésnapok ünneplése mellett családias légkörben zajlott.
→ Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás
- A húsvéti ünnepeket megelőzően „Húsvéti” játszóházat tartottunk. A művelődési ház
felújítására való tekintettel Intézményünk ebédlője adott helyet a szünidei szabadidős programnak,
melyen szép számban vettek részt a meglepően tág korosztályú helyi gyermekek. A délelőtt
kellemes hangulatban zajlott, többféle húsvéti kosár, ablakdísz, tojástartó, gyöngyfigura, a kisebbek
által rajz és színes kifestő készült.
- Nyári Napközis Tábor idén is lesz, jelentkezni és bővebb információt kapni a Szociális Segítő
Központban lehet. (Felhívó plakátot jelen NYIRlevélben találnak az Olvasók.)
Intézményünkben az elmúlt hónapokban személyi változás történt. Mohosné Sásdi Vanda
gyermekjóléti szolgáltatást végző családgondozónk várhatóan júliusban anyai örömök elé néz,
helyettesítését új kolléga, Müller Péter látja el. Péter 2005-ben költözött Nyirádra, jelenleg is itt lakik.
Általános szociális munkás szakon végzett, 2009-ben. Korábban is szociális területen dolgozott,
Budapesten a „Fűtött utcában” segítette a hajléktalanok ellátását. Szeret kirándulni, olvasni, zenét
hallgatni. Leendő ügyfeleink is bátran forduljanak hozzá bizalommal.
Búcsúzóul az intézmény dolgozói nevében is kívánok minden kedves Felnőtt Olvasónak hosszú
nyári szabadságot, minden kedves Gyermek Olvasónak pedig élményekben gazdag, fürdőzős
nyarat!
Molnárné Farkas Rita intézményvezető, családgondozó
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Nem kötelező védőoltások
Mindenki tudja, hogy vannak kötelező oltások, melyet bizonyos életkorokban
kell beadatni a gyermeknek; de vannak oltások, melyek olyan fertőző
betegségek elleni védelmet biztosítanak, amelyek a kötelező, ingyenesen
járó oltási rendben nem szerepelnek, de a rizikócsoportba tartozó
személyeknek, háziorvos tanácsára vagy a szülő kérésére felírhatók,
megvásárolhatók és beadathatók. A leggyakoribbakat foglalom össze:
 Meningococcus védőoltások (Meningitec, Menjugate)
Gennyes agyhártyagyulladást okozhat a meningococcus C baktérium, mely
ellen van védőoltás. A baktérium cseppfertőzéssel terjed, így közösségben gyakoribb. A betegség
előfordulása az őszi-téli szezonban magasabb. A fertőzés súlyos következménye lehet az
agyhártyagyulladás, illetve a vérmérgezés. Kb. 10 évente jelenik meg, a tavalyi évben főleg a serdülő
korosztályt betegítette meg. Az oltás 1 év alatt 2 részletből, 1 év felett 1 oltásból áll. 2 éves kor alatt 70
%-os TB támogatással felírható.
 Rotavírus elleni oltás (Rotarix, RotaTeq)
A rotavírusok a csecsemők és kisdedek hasmenéssel, hányással járó megbetegedéseinek a
leggyakoribb okozói világszerte. A rotavírus nagyfokú fertőzőképessége miatt nehéz megakadályozni a
betegség terjedését. Egyedül oltással lehet jelentősen csökkenteni a rotavírus okozta súlyos
hasmenések, hányások előfordulását. A rotavírus fertőzés szájon keresztül beadandó védőoltással
megelőzhető. A korai védelem kialakítása céljából 24 hetes életkorig két vagy három adagot be kell
adni, mivel a rotavírus fertőzés leggyakrabban 6-24 hónapos életkorban fordul elő. Ez a készítmény
együtt adható minden, a magyarországi védőoltási rendben szereplő csecsemőkori vakcinával.
Hátránya, amit sajnos nem hirdetnek, az, hogy elég drága.
 Bárányhimlő (Varilrix)
A bárányhimlő vírus okozta, cseppfertőzéssel, a bárányhimlős beteggel való közvetlen érintkezéssel,
illetve testnedvei útján terjedő betegség. Az egyik leggyakoribb fertőző gyermekbetegség. A még nem
védett személy övsömörös embertől is elkaphatja a fertőzést közvetlen bőrkontaktus útján. Régen azt
tartották róla, hogy jobb minél előbb átesni rajta. A serdülő- vagy felnőttkorban, esetleg várandósság
idején átvészelt fertőzés nagyobb kockázattal jár, mint a gyermekkori. Ám ez sem veszélytelen, mert
komoly szövődmények alakulhatnak ki: hegesedés, agyvelőgyulladás, tüdőgyulladás. Egy családon
belül a második, vagy többedik családtag fertőzése rendszerint súlyosabb lefolyású, hosszabb ideig tart
és több hólyag jelenik meg. A betegség védőoltással megelőzhető. A védőoltás 9 hónapos kortól
adható, de érdemes megvárni vele a 15 hónapos kort. Megfelelő védettség eléréséhez 2 oltás
szükséges.
 Kullancs-encephalitis elleni védőoltás (Encepur, FSME-Immun)
Kullanccsal manapság nem csak a nagy természetjárók találkozhatnak, hiszen az udvaron, játszótéren
is könnyen összeszedhet hívatlan látogatót az ember. Sajnos már a kicsiket sem kíméli, gyakran
találnak kullancsot már csecsemőknél is. A kullancs okozta agyhártyagyulladás megelőzésére van
lehetőség védőoltással. Az oltásokat télen, fertőzésmentes időszakban kell elvégezni, célszerű
márciusban elkezdeni a sorozatot. A védettség kialakulásához 2 oltás szükséges 1 hónapos időközzel.
Összesen 3 oltásról van szó, de a folyamatos védettséghez szükség van a 3-5 évenkénti újraoltásra.
Kinek nem javasolt? Egy évesnél fiatalabb korban, súlyos tojásfehérje érzékenység esetén. Az oltás
nem véd egy a kullancsok által gyakran terjesztett másik betegség, a Lyme-kór ellen!
 HPV elleni oltás
A Humán Papilloma Vírus szexuális úton terjed, nőkben a méhnyakrák fokozott előfordulásával hozzák
összefüggésbe. Beadását aktív szexuális életet élő nőknek, gyakori partnerváltás esetén javasolják. Az
oltás 10 éves kor felett adható, 3 oltás szükséges a védettséghez. Az oltás nem véd az összes rákkeltő
HPV típus ellen és nem helyettesíti a nőgyógyászati rákszűrést.
A védőoltás célpontjába elsősorban a 9-15 éves korú lányok tartoznak, de már a fiúk is kaphatják. A
vakcina a szexuálisan még nem aktív korosztályban a leghatékonyabb.
Ha valaki további információkat is szeretne, kérdezze a gyermekorvosát, védőnőjét, illetve interneten is
tájékozódhat: www.vedooltas.lap.hu, www.baranyhimlo.hu, www.gyermekbetegsegek.hu
Tisztelettel: Piller Gabriella védőnő
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GYERMEKVILÁG
A szülők összefogásának és az idei év enyhe
időjárásának köszönhetően januárban az óvoda
udvarán sikerült megépíteni egy féltetős
pihenőhelyet, mely lehetőséget teremt szabad
levegőn
való
változatos
programok
szervezésére. Ovisaink nagy izgalommal
figyelték, hogyan készül az új építmény „tavaszi
ház”. Köszönet a Bakonyerdő Zrt. faanyag
felajánlásáért, a Szülők Közössége és a Kék
Cinke Alapítvány anyagi támogatásáért, és az
építkezést önzetlenül segítő Szabó Tamásnak,
Németh Ákosnak, Kálmán Lászlónak és Vers
Péternek.
A 2012-es év is változatos programokkal kezdődött óvodánkban. Februárban tartottuk a már
hagyománnyá vált farsangi bálunkat. A gyerekek már nagyon várták ezt a napot, és mindannyian
színes, ötletes jelmezbe öltöztek. Vidám verses, dalos télbúcsúztatót adott elő mindhárom csoport.
Az óvó nénik dalos, táncos előadással szórakoztatták a gyerekeket. Horváth Zoltán vállalkozó
jóvoltából minden jelmezes édességet kapott. Ezután
közös mókázás, „mulatozás” következett. A jó
hangulatot fokozta az a sok-sok finomság, mellyel a
szülők lepték meg ovisainkat.
Ebben a nevelési évben második alkalommal került
megrendezésre a „Te is játssz velünk!” családi
sportnap. A tornateremben zajlott a vidám, játékos
„testedzés”. Nagy örömünkre egyre több szülő,
nagyszülő is kedvet kap a közös mozgásra. A Szülők
Közössége felajánlásának köszönhetően minden
gyermeket megajándékoztunk egy kis csemegével,
ivólével.
Középső- és nagycsoportosaink februárban részt
vehettek a Művelődési Házban a Pegazus
Színház bérletes előadásán.
Nagy örömünkre március elején a Szociális
Segítő Központ idősei tavaszváró műsorral
lepték meg óvodásainkat. Szívet melengető
látvány
volt,
hogyan
örültek
egymás
figyelmességének „nagymamáink” és „unokáik”.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
évfordulójára is megemlékeztünk az oviban.
Közösen díszítettük fel a csoportszobákat, folyosókat
a gyermekek által készített nemzeti jelképekkel.
Mindhárom
korosztály
dalokkal,
versekkel,
mondókákkal
készült
az
ünnepségre.
A
megemlékezést az óvónők közös éneklése zárta.
Vers Istvánné tagintézmény-vezető
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A nyirádi nagycsaládos egyesület ( NYINA ) hírei
Kedves Olvasók! 2012. január 11-én tartottunk egy
közgyűlés előkészítő gyűlést, ahol felállítottunk egy
jelölőbizottságot, melynek tagjai 18-án 6 fő elnökjelöltet
állítottak az egyesület vezetésére. A jelölteket levélben
értesítettük, és a 6 jelölt közül Borbély Andrásné Nelli
vállalta a jelölést. 2012. február 14-én tartottuk tisztújító
közgyűlésünket a művelődési házban. Megbeszéltük a
tavalyi év eseményeit, elfogadtuk a pénzügyi beszámolót,
megterveztük az idei évet. Molnárné Budai Angelika elnök,
régiós titkári tisztsége miatt, lemondott az elnökségről.

Az egyesület közgyűlése által elfogadott vezetőségi tagok a
2012-es évben:
elnök:
Borbély Andrásné Nelli
elnökhelyettes:
Ott Krisztina
titkár:
Pikó Judit
pénztáros:
Borosné Rózsás Csilla
Ezúton szeretnénk megköszönni még egyszer Molnárné
Budai Angelikának a kitartó munkáját, energiáját, türelmét,
mellyel egyesületünket vezette, és összetartotta. Régiós
titkárságához sok sikert kívánunk!
Tervezzük ebben az évben is, hogy a falu közösségi életében, az országos NOE egyesület
programjain jelen leszünk, fogunk túrázni, fürödni, a jeles napokat megünnepeljük.
Csapatépítő, szalonnázós kiránduláson voltunk a március
15-i hosszú hétvégén a halimbai Malom-völgyben,
üdvözöltük a hozzánk csatlakozó új tagjainkat. Nagyon
szép és kedvező volt az időjárás, barátságos volt a
helyszín, így egy emlékezetes napot töltöttünk együtt.
A gyerekek örömmel vették birtokba a szépen rendezett
parkot, és az azon levő játszóteret, focipályát. A
biztonságos területnek köszönhetően a szülőknek is volt
lehetőségük nyugodtan beszélgetni egymással.
Március 30-án tavaszi játszóházat szerveztünk a
kézműveskedni, barkácsolni szerető kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Május 12-én a Nagycsaládosok Országos Egyesülete
által szervezett családi napon vettünk részt
Budapesten az Orczy parkban. A rendezvényen
minden jelenlevő egyesület vállalt részfeladatokat. A
NYINA tagok kézműves standot működtettek, mely
nagy látogatottságnak örvendett. Számos kézműves
és színpadi program szórakoztatta a jelenlévőket.
Május 19-én segédkeztek tagjaink a nyirádi
gyereknap lebonyolításában. A gyerekek nagyon
élvezték a célba dobást és a mocsárjárást.
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Május 29-én gyalogtúrát szerveztünk a nyirádi erdészházhoz, ahol családi napot tartottunk. A
jelenlevők közösen készítettek bográcsokban paprikás krumplit, melyet a szaladgálásban illetve
játékban elfáradt gyermekek is szívesen elfogyasztottak.
Június 2-án részt vettünk az
országosan meghirdetett „TeSzedd”
szemétgyűjtési akcióban.
A nyár folyamán a veszprémi Csalán
Egyesülettel
együttműködve
5
állomásos
befőzési
akcióban
veszünk részt, valamint közös
strandolást, túrázást tervezünk.
Az új vezetőségnek nagyon jó,
együttműködő és összetartó munkát
kívánunk, minden kedves olvasónak
pedig nagyon szép és kellemes
nyarat egyesületünk nevében is!
Borosné Csilla média-felelős és Pikó Judit titkár

Nyugdíjas klub beszámolója
Szeretnék először is megköszönni a IV. osztályos tanulók, tanító nénijük színvonalas, szívhez
szóló karácsonyi műsorát, amit a klub tagjainak adtak elő, köszönet érte.
A januári összejövetelünkön beszámoltunk a múlt évi pénztári bevételről, kiadásokról, a
támogatásokról.
Köszöntöttük az új belépő tagunkat, bízunk benne, hogy jól fogja köztünk érezni magát, várjuk
továbbra is az új belépő tagokat.
Közös énekléssel ünnepeltük a pótszilvesztert, megemlékeztünk a névnapokról. A nőnapról sem
feledkeztünk el, ahol a férfiak egy szál szegfűvel köszöntötték a klub hölgy tagjait, tudva, hogy ők a
család összetartó kapcsa. A nők ezt pogácsával, üdítővel köszönték meg.
A hősök emlékműnél takarítottunk, és továbbra is részt vállalunk a község rendezvényeinek
lebonyolításában.
Klub vezetői, tagjai

Üzenet a Községi Könyvtárból
Kedves Olvasók! A Művelődési Háznál folyó építkezés
miatt az intézmény április 30-ig zárva tartott. Ez idő
alatt a könyvtár sem tudta fogadni az olvasókat.
Megértésüket és türelmüket köszönjük.
Ma már ismét a régi rend szerint, kedden, valamint
csütörtökön, 1400 és 1900 óra között tart nyitva a
könyvtár, minden kedves olvasót szeretettel várok!
Vrábel Miklósné mb. könyvtáros
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Kirándult a 3. osztály

Leírjuk most szépen sorban,
milyen jót is kirándultunk:
Veszprémbe mentünk, de előbb Nagyvázsonyba,
s végül Balatonfűzfőn BOBOZTUNK!!!
Esős napok előzték meg
a mi kirándulásunk napját,
ezért azon „rimánkodtunk”,
hogy a napsugarak e reggelt beragyogják!
Jó volt a hangulat, a nap is sütött,
felnőtt kísérőink is jól mulattak.
Először Nagyvázsonyban
volt megállója e kis csapatnak.
Megnéztük és „megmásztuk” a Várat,
utána a Panoptikum került sorra,
a busznál finomságainkból tízóraiztunk,
majd felkerekedtünk az újabb útra.
Veszprémben az Állatkertbe
váltottunk izgatottan jegyet,
először a makikat vettük sorra,
majd utunk a zsiráfokhoz, tevékhez vezetett.

Leírni itt nem tudjuk, mennyi állatot láttunk!
Nagyon gyorsan rohant az idő,
de azért az Állatkertben
még fagyizni is megálltunk.
Reggel óta igazából
a Bobozáson járt az agyunk,
nagyon-nagyon ujjongtunk,
mikor Margit néni mondta:
„Balatonfűzfőn vagyunk!”
Néhányan először megilletődve
vártunk az első menetre,
később már arra figyeltünk fel,
mennyire be vagyunk melegedve!
Elérkezett a hazaindulás ideje,
előkerültek a maradék harapnivalók,
hazafelé énekeltünk a buszon sokat,
mi voltunk ám csak az igazi kirándulók!
Köszönjük, hogy elmehettünk,
köszönjük e sok-sok élményt!
Kívánjuk, hogy töltse mindenki
kellemesen a nyári szünetét!
3. osztály tanulói

Nyirádi Motoros- és Kányafesztivál
2012. szeptember 15-16.
Nyirád, Szabadság u. 1.
Részletek: www.nyirad.hu / Nyirádi Motoros és
Kányafesztivál oldalon
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Cseppek a Balatonból
2012. május 12-én került sor a Zalahalápi
Művelődési Ház és Könyvtárban Horváthné
Kovács Csilla soproni és Igaz Sándor iskolaigazgatónk - zalahalápi okleveles rajz,
vizuális és környezetkultúra mestertanárok
„Cseppek a Balatonból” című tárlatának
megnyitójára. A kiállítást Igaz Sándor
gyermekkori barátja, Hangodi László történész
nyitotta meg. A tárlatot több nyirádi
ismerősömmel együtt csodálhattuk meg,
melyen szemet gyönyörködtető balatoni tájak, a
Balaton, borospincék, szőlőhegyek elevenedtek meg a művészek ecsetjei nyomán. Szívemet
melengető, személyes gyermekkori emlékeim elevenedtek meg, amikor Igaz Sándornak egy
présházat ábrázoló képe láttán a mindszentkállai nagyszülői borospince jutott eszembe.
„Nézz az égre, s meglátod a Balatont,
Nézz a Balatonra, s meglátod az eget.”
Ez az Eötvös Károlytól való idézet volt a tárlat mottója. Köszönjük az élményt!
Kovács Károlyné szerk.

Rókadombi Horgász Egyesület
hírei
Egyesületünk életében a tél folyamán személyi és
működési területen jelentős változások történtek.
Ezeket a változásokat részben az élet alakította,
illetve az új civil törvény, mely az egyesületek
létrehozásában nem, de működésükben jelentős
változásokat idéz elő.
Egyesületünknél a múlt évben folytatott hatósági
ellenőrzés során megállapították, hogy működésünk
törvényes, de felhívták figyelmünket, hogy az
irányadó törvényeket, rendeleteket kötelesek vagyunk figyelembe venni. Ilyen volt az ifjúsági tagok
és gyermekek horgászata és tóparti jelenléte, amit egyes fiatalok és szülők nehezményeztek. Az
egyesületbe gyermektagként jelenlévő és 14 éves kort elérő gyermeknek és szüleinek kell kérnie
az ifjúsági tagfelvételt, ami már kötelességgel is jár, ilyen a halasítási díj. Itt hívnám fel a szülők
figyelmét arra, hogy a 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat a
tavon. Az országos horgászrend szerint ifjúsági horgász 600-tól 2000 óráig horgászhat, és ebben a
vezetőség sem adhat kedvezményt.
Az ifjúsági törvény szintén tiltja az éjszakai jelenlétet, ezért kellett a megfelelő döntéseket
meghoznunk, melyeket az érintett horgászainknak – ha az egyesületnek tagjai akarnak maradni –
kötelező betartani.
Ismételten kérném a szülőket, hogy gyermekeiket csak jelenlétükben hozzák a tópartra, mert a
múlt évben is szinte csoda volt, hogy néha nem történt baleset, illetve tragédia. A legveszélyesebb
helyzet az volt, amikor 5 gyermek a 4-5 cm vastagságú jégen a tó legmélyebb részén
kerékpározott. Ha valamelyikük alatt beszakadt volna a jég, időben lehetetlen lett volna kimenteni.
Nyáron is megvannak a vízparti veszélyek. Ezek elkerülése érdekében a felnőtt-felügyelet nélkül
érkező gyermekeket halőreink a tópartról el fogják küldeni.
A fentiek figyelembevételével minden érdeklődőt szeretettel várunk, és kívánom, hogy érezzék jól
magukat tavunkon!
Vajai László elnök
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Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesületének Nyirád,
Szőc, Halimbai csoportja
Kedves Mozgássérültek, tisztelt
Olvasók!
A
három
település
mozgássérült tagjai a hideg téli
napok
után,
márciusban
megkezdték tavaszi programjaikat.
Az első program természetesen
gyógyfürdő látogatása volt, hiszen
mindig jól esik a fürdőzés a fagyos
napok után.
A tél fáradalmait a Celldömölki
Vulkánfürdőben pihenhették ki, ahol
nem csak a melegvíz hanem a
panoráma is felüdülést jelentett.
A csoport régi vágya teljesült azzal, hogy ellátogathattunk a Ság-hegyre. A Trianoni-kereszt
lábánál mozgássérült tagok kis csoportja megpihenve csodálhatta meg a táj szépségeit. Ság-hegyi
Fogadó vendégszeretete valamint az ottani környezet, látnivaló, és a jóidő marasztalta még az
odalátogatót.
Ha március, akkor nőnap. A csoport nő tagjait Szőcön, a helyi önkormányzat támogatásával és a
tagok segítségével a művelődési házban ünnepelhettük. Férfitársaink finom vacsorával, virággal,
versekkel is köszöntötték a hölgyeket. A nap során versek mellett a helyi táncos lábú kislányok
adtak elő műsort, és nem utolsó sorban a nyirádi Zumba Fitness kisebb csoportja is ízelítőt adott
tánctudásából.
A mozgássérültek idei tervei között szerepel:
- április 24-én este 19 órakor színház látogatás(Petőfi Színház) Marica grófnő operett, majd
Pannonhalmi Apátság;
- május végi szőci bornapok;
- júliusi Borgáta egyhetes üdülést is ajánljuk mozgássérültjeinknek, vendégeinknek, és a civil
szervezetek figyelmébe;
- június: Ópusztaszer kétnapos kirándulás;
- augusztus: balatoni körutazás, Simon Júdás kirakodó vásár, gyógyfürdők látogatása.
Májusban a civil szervezetek összefogásával Nyirádon Gyermekmajálison vehettünk részt. A
mozgássérültek helyi csoportja finomságokkal várta a gyerekeket.
A nyár beköszöntével ismét a gyógyfürdők látogatása kerül előtérbe. Első úti célunk Zalaszentgrót,
utána pedig Borgátára, az egyesület üdülőjébe látogatunk el. A csoport aktív tagjai évek óta a
Borgátai üdülőben karbantartási munkákat, kertészeti és gépészeti feladatokat látnak el, valamint a
Halimbai Emlékházban kertészeti, virágosítási munkákat vállalnak.
További terveink között szerepel: pápai történelmi napok és balatoni hajókirándulás körutazással.

A színes, változatos programjainkra várjuk tagjainkat, vendégeinket, a kiválasztott
programokra a jelentkezéseiket. Természetesen örömmel látogatjuk és nyújtunk
segítséget más civilszervezetek programjainak megvalósításában.
Kívánunk mindenkinek programjainkhoz kellemes időtöltést, élményeket, és nem utolsó
sorban, jó egészséget!
Tisztelettel: Kovács Tibor csoportvezető
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Szép korúak köszöntése
Horváth

Ferencet köszöntöttük 90.
születésnapján 2012 januárjában. 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.
Feri bácsit 90. születésnapja alkalmából a körjegyző köszöntötte családja körében. Méltatta
áldozatos munkáját, melyet hosszú éveken át munkahelyén végzett, és elismeréssel szólt családi
életéről, családfőként való helytállásáról. Átadta részére a Magyar Köztársaság Kormánya
emléklapját, mely kifejezi Horváth Ferencnek, mint szép korú polgárnak a Kormány tiszteletét és
háláját.
Azt kívánjuk, hogy sokáig éljen tovább községünkben egészségben, szeretetteljes családi körben,
és még sok-sok éven át örömét lelje felesége, gyermekei, menye, vője, unokái és dédunokái
társaságában.
Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző

Offenbek Istvánné Kati nyugdíjba vonult
Elköszöntünk Offenbekné Kati pénzügyi ügyintézőnktől, aki több mint 26 évet
dolgozott Nyirádon a Községi Tanácsnál, majd a Polgármesteri Hivatalban,
illetve a Körjegyzőségen.
Kedves Kati! Ezúton is kívánjuk, hogy nyugdíjas éveidet töltsd egészségben,
békességben, vidámságban, valamint jó erőben, és sok-sok örömöd legyen
családodban, unokáidban!
Szeretettel: munkatársaid

Személyi változások Nyirád-Szőc Községek Körjegyzőségén
Lovasi Erika körjegyzőnk anyai örömök elé néz. Távollétének idejére a képviselő-testület 2012.
július 1-jei hatállyal dr. Gelencsér Ottót, Zalahaláp-Sáska Körjegyzőség körjegyzőjét nevezte ki
megbízott körjegyzőnek, aki kedden és csütörtökön tartózkodik Nyirádon, 1400 és 1600 óra között.
Offenbek Istvánné utódja, új kolléganőnk Stampfné Varga Erika pénzügyi ügyintéző, aki a
körjegyzőség létrehozásakor a Szőci Polgármesteri Hivatalból került át hozzánk, Nyirádra.
Bőnyi Mónika a körjegyzőség szőci ügyintézője, aki a Szőci Önkormányzat épületében lát el
ügyfélszolgálati teendőket, ő korábban a Halimbai Önkormányzatnál dolgozott.
Kovács Károlyné ig. ügyintéző
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AVAR AJKA Kft. HULLADÉK HÍRADÓ
Indul az új hulladékgazdálkodási rendszer
Tisztelt Lakosság, tisztelt Ügyfeleink! Mint ahogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás már többször tájékoztatta a térség lakosságát,
az elmúlt időszakban megvalósult az új regionális hulladékkezelési rendszer önkormányzati, állami
és Európai Uniós források felhasználásával. Ennek részeként Ajkán megépítésre került a
hulladékátrakó állomás, a szelektív hulladékválogató csarnok, valamint cégünk szolgáltatási
területén 96 db szelektív hulladékgyűjtő sziget került kialakításra.
Az önkormányzati társulással kötött közszolgáltatási szerződés alapján a rendszer indulásával a
térség lakosságától begyűjtött hulladék nem az ajkai hulladéklerakón kerül ártalmatlanításra,
hanem az átrakóállomáson nagyméretű préskonténerekbe kerül, amelyeket a Királyszentistvánban
megépített regionális hulladékkezelő központba szállítunk el. Ott történik különböző mechanikai és
biológiai eljárások segítségével a hulladék feldolgozása, melynek eredményeképpen annak 70 %a újrahasznosítható lesz. A szelektív hulladékot begyűjtés után válogatócsarnokban választjuk szét
anyagfajtákra, és tömörítés-bálázás után értékesítjük feldolgozó, hasznosító partnereinknek.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az új hulladékkezelési rendszer létesítményeinek teljes körű
üzemeltetése ez Európai Uniós normáknak megfelelően és a környezetvédelmi hatóság engedélye
alapján 2012. július 1-jén megkezdődik. Az új technológiai rendszer működtetése azonban
jelentősen magasabb költséget jelent, így az ingatlantulajdonosokra is nagyobb teher fog hárulni.
Ettől az időponttól kezdődően lép életbe a régió teljes területén egységesen az önkormányzatok
által már korábban helyi rendeleteikben szabályozott új, kéttényezős díjszerkezet az új
díjtételekkel, és a nem lakott lakóingatlanok tulajdonosainak is számlázásra kerül az egyik
díjtényező, az alapdíj.
Tájékoztatásul az alábbiakban bemutatjuk a bevezetésre kerülő új díjtáblázatot a kéttényezős
díjszerkezettel. A táblázatban a családi házas ingatlanoknál használható kukaméreteknek
megfelelő díjak láthatók.

Díjtáblázat 2012 (bruttó, 27% ÁFA-val)
Tétel

Alapdíj/literdíj

Gyűjtés-szállítás

Alapdíj
Ürítési díj

Edényméret (l)
50-60
70-80
110-120
130
102

130
136

130
203

Alapdíj + Ürítési díj (Ft/edény)

232

266

333

Alapdíj
Hulladékfeldolgozó
Ürítési díj
létesítmények
Alapdíj + Ürítési díj (Ft/edény)
üzemeltetése

154
121

154
160

154
240

275

314

394

284
223

284
296

284
443

507

580

727

2 028 Ft
2 535 Ft

2 320 Ft
2 900 Ft

2 908 Ft
3 635 Ft

Összesen

Alapdíj
Ürítési díj
Alapdíj + Ürítési díj (Ft/edény)

Havi díj (4 ürítés esetén)
Havi díj (5 ürítés esetén)

Ezúton kérjük támogatásukat az új, Európai Uniós normáknak és környezetvédelmi
jogszabályoknak is megfelelő hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséhez.
Együtt többet tehetünk környezetünk megóvásáért!
Elérhetőségeinkről és egyéb információkról tájékozódhatnak honlapunkról: www.avarajkakft.hu.
„AVAR AJKA” Városgazdálkodási Kft.
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Trükkös tolvajok

A Tapolcai Rendőrkapitányság felhívja a
Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az utóbbi időben környékünkön
jelentősen megszaporodtak az ún. „trükkös tolvajok” által elkövetett
bűncselekmények.
Előfordul, hogy magukat valamely szolgáltató munkatársainak kiadva
vagy ágynemű-garnitúrák, edénykészletek, műszaki cikkek, tüzelőanyag
árusításának, esetleg fémhulladék vásárlásának címén nyernek
bebocsátás a lakásba. Gyakori jelenség az is, hogy az elkövetők az
ereszcsatorna cseréjére vonatkozóan egy igen kedvező ajánlattal keresik fel áldozataikat,
majd a munkálatok elvégzését követően egy nagyobb összeget követelnek, melyhez
számlát - természetesen - nem tudnak kiállítani.
Ezek után sokszor csupán egy pohár vizet kérve, netalán egy nagyobb címletű bankjegy
felváltásával arra késztetik a sértettet, hogy felfedje megtakarított pénzének rejtekhelyét,
majd a kellő pillanatban meglopják.
Az alábbi tanácsainkat megfogadva és azokat betartva elkerülhetik, hogy trükkös tolvajok
áldozatává váljanak:
 A magukat hivatalos személyeknek kiadó emberektől kérjék el igazolványukat, s
akár fel is hívhatják személyazonosítás céljából a kiküldő szervezetet vagy
intézményt.
 Ismeretlen személyeket soha ne engedjenek be otthonukba, még a ház udvarába
se, bármilyen indokkal szeretnének is bejutni!
 Lehetőség szerint kerítésen át vagy kulcsra zárt ajtó mögül kérdezzék meg a
váratlan látogatót jövetele céljáról!
 Bármilyen gyanús körülmény esetén értesítsék a rendőrséget az ismert és
ingyenesen hívható 107-es, illetve 112-es telefonszámon!
 Idős, egyedül élő rokonaikat és ismerőseiket is figyelmeztessék ezen tolvajok
tevékenységéről és módszereiről!

Felhívás
A Tapolcai Rendőrkapitányság tájékoztatja a tisztelt Lakosságot, hogy a
közlekedésbiztonsági ellenőrzések keretein belül kollégáink kiemelt figyelmet fordítanak a
passzív biztonsági eszközök használatára.
A passzív biztonsági eszközök sorába azok a berendezések tartoznak, melyek
közlekedési baleset esetén megvédik a gépkocsiban utazókat a súlyos sérülésektől, illetve
csökkenthetik azok mértékét. Ilyenek a biztonsági övek, a biztonsági gyermekülések és a
légzsákok. A motorkerékpárosok, illetve segédmotorkerékpárosok esetében pedig a bukósisak, amely adott
helyzetben életet is menthet.
A forgalom-ellenőrzés alatt a megállított járművezetők
minden
esetben
alkoholszondás
ellenőrzésre
is
számíthatnak.
Kérjük a járművezetőket, hogy kellő megértéssel és toleranciával vessék alá magukat a
rendőri intézkedésnek még abban az esetben is, amennyiben egy-egy akció során több
alkalommal kerülnek megállításra!
Tapolcai Rendőrkapitányság
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Sport

Tisztelt Sportszerető Nyirádiak! Tavasszal megkezdtük a 2012. évi futballszezont.
Labdarúgó csapataink már január hónapban elkezdték a felkészülést, alapozást községünk
tornacsarnokában a márciusi rajthoz. Új hír, hogy a felnőtt csapathoz visszatért régi-új játékosunk,
Szalai András, valamint egy fő új játékost sikerült igazolnunk az Ajka-Padragkút SE-ből, Hufnágel
Tamás személyében. Sok sikert kívánunk nekik szereplésükhöz.

Jól sikerült felkészülés: Elmondhatjuk, hogy a társaság felkészülése jól sikerült, hiszen az
előkészületi négy mérkőzésből egy döntetlent kivéve (Tapolca megyei I. – Nyirád megyei II.) mind
a három mérkőzésünket nagy gólaránnyal nyertük meg. Ezek az eredmények bizakodást adhatnak
az éles mérkőzésekhez. A magam részéről próbálom jól menedzselni a média (Napló újság) felé is
a társaságot, amit annak idején olvashattak is a sportszeretők (pl. Fölényes nyirádi győzelem,
Hétgólós nyirádi futballsiker, stb.). Az első hazai éles mérkőzésünkről így írt a Napló sportrovata:
„Fölényes nyirádi győzelem a nyitányon – a Nyirád nyolcat gurított a Csót-nak”.
Ifjúsági csapatunk szerepléséhez csak felsőfokban tudok hozzászólni, hasonlóan a felnőtt
csapathoz, bajnoki nyitó mérkőzésen szintén 8:0-ra lépték le a Csót SE ifjúsági csapatát, így nagy
gólkülönbséggel, 7 pont előnnyel vezették a Nyugati csoport tabelláját. Gratulálunk az Ifiknek.

„B” – közép: Csapataink 12. játékosai a B-közép szurkolói. A jó szerepléshez elengedhetetlen
ezeknek a fanatikus nézőinknek a szurkolása-buzdítása. (Hoffman Pityu, Offenbek Pista, Hock
Jenő, Szabó Kálmán, Varga Béla, Németh Tibor, Svendor Csaba, Bali Józsi, Tasner Laci, Hardi
Feri, Horváth Zoli, Bellér István, Hernusz Kálmán, Reiner Dezső, Szabó Józsi, Szencz Pista,
Szencz Laci, Diós Gábor, Horváth Tomi, Szabó Laci, stb.)
Bozsik porgram: Tisztelt érintett szülők! Itt tájékoztatom Önöket, hogy ebben az évben is a
program keretében részt veszünk több alkalommal Tapolcán a Bozsik Labdarugó Tornán.
Résztvevők: a már leigazolt U-7, U-9, U-11 éves gyermekek, az iskola tornatanárnője, Marton
Mónika közreműködésével. Fontos, hogy a programban résztvevő gyermekeknél is kötelezővé
tették a sportorvosi vizsgálatot (vérnyomás, EKG, vércukor). A program vezetője Fermos László,
vezető edzője Németh Tibor Vaszil, a vezetőedző segítője pedig Hlavács Gyula.
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A programban résztvevő gyermekek:
Erdei Gergő, Tasner Valentin, Fazekas Gergő, Boros Ákos, Csekő Marcell Vendel, Varga Kristóf,
Molnár Ádám, Bodó Patrik, Vajda Attila, Tóth Imre, Molnár Dénes, Marczona Dávid, Szilágyi
Dominik, Kiss Tamás, Farkas Ruben, Szilágyi Szilárd, Szabó Richárd Bence, Németh Kristóf Noel,
Reiner Gergő, Csalló Krisztián.
A Nyirád Községi SE a 2012 – 2013-as bajnoki évadban a megyei III. osztály D-i csoportjában fog
indulni.
A megyei II. osztályban a felnőtt labdarúgó csapatunk a 9. helyen, ifi csapatunk a 4. helyen
végzett.
Fermos László, a Nyirád SE elnöke

Az idén nyáron 2012. augusztus 6 - 10. között lesz a már
hagyományos nyári napközis tábor.
Sok szeretettel várjuk a helyi általános iskolás tanulók (6-12 éves korosztály) jelentkezését!

Tervezett programok a hétre:
kézműves foglalkozás, vetélkedők, sportolás, kirándulás,
strandolás, sok-sok játék.
Részvétel díja: 3.000 Ft/fő,
a befizetés határideje: 2012. augusztus 2. (csütörtök).
Érdeklődéseteket és jelentkezéseteket
a Szociális Segítő Központban
(Nyirád, Sallai u. 1/A) vagy a 06/70/3385-701
telefonszámon várjuk.

Molnárné Farkas Rita

Müller Péter
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A nyirádi konditerem hírei
Tisztelt tagok, sportolni vágyó lakosok!
Szeretnék először is bemutatkozni, Renner Istvánnak hívnak, ez év második félévétől én
vettem át a terem vezetését Bíró Péter kollégámtól. Jelenleg így a teremmel kapcsolatos
fejlesztéseket, javításokat, egyéb ügyeket én intézem.
Elsősorban a leendő új tagoknak egy kis információt közölnék: a beiratkozás a személyes
találkozásunkkal történik, egy egyszeri jelképes összeg befizetésével és én elmondok
minden dolgot a terem használatával kapcsolatban.
Most pedig a jelenlegi tagokhoz fordulnék legfőképpen!
Kedves edzőtársaim, mint ahogy értesültetek róla én lettem a terem vezetője, így
szeretném a helyet kicsit az ízlésünknek megfelelően átalakítani. Elsősorban egy új zár
fog kerülni az ajtóba, mivel az idegen kulcsmásolások
nagyon elszaporodtak. Nálam lehet kizárólag kulcsot
igényelni majd, amit egy naplóba be is vezetünk, egy
példány lesz a teremben, egy pedig nálam. Ebben a
naplóban viszont szerepelni fognak még a beérkezett havi
díjak pecséttel, az aláírásommal ellátva. Újra bevezetjük a
régen használt jelenléti ívet, mindenki KÖTELES lesz beírni
magát az edzés megkezdése és befejeztével ebben a
füzetbe, és az esetleges káreseteket, egyéb információkat!
A havidíjon nem változtatunk egyelőre ebben az évben.
Három vagy négy tagot ki fogok jelölni, akik nagyobb
jogkörrel fognak rendelkezni, mint a többiek. Ők
ellenőrizhetik majd, hogy az aktuálisan ott tartózkodó
személy be van-e iratkozva, havi díja rendezve van-e, ha
valamelyik nem teljesül, kérdőre vonhatja, kulcsot elveheti tőle és utasíthatja a terem
elhagyására. Ismét lesz heti takarító beosztás, ahol lesznek kedvezmények, én kiírom,
hogy ki-mikor kerül sorra, de ezt lehet majd variálni.
A terem fejlesztésével kapcsolatban
Szeretném a falakat kicsit felújítani, egy gyors és esztétikus megoldásra gondoltam, osblapokkal kellene körbe rakni, legalább 2 m magasságig és valamilyen színnel kifesteni.
Házilag szeretnék készíteni egy ún. keresztcsiga kondi gépet, mivel a bolti ára elég
magas, ehhez várom a vállalkozó szellemű segítő kezeket, a fekve nyomó pad felfekvő
felülete cserére szorul, ezt Szalai Balázs kolléga készíti jelenleg. A nagy melegre való
tekintettel 2-3 db új ventilátor beszerzése szükséges. A takarításhoz is egy új porszívót
mindenképp be kell szereznünk. Létre szeretnék hozni egy ötletládát, amibe a terem
fejlesztésével, jobbá tételével kapcsolatban írhatnátok és ezeket gyűlés keretében
megbeszélnénk.
Utószóként figyeljünk a megfelelő folyadék bevitelre, étrendre, a "több protein jobb protein,
a még több pedig még jobb".
Renner István teremvezető
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Mosoly oldal - Anyakönyvvezetők gyűjtéséből
-

Idős bácsi az állampolgársági kérelmen a családi állapothoz azt írta, hogy „nőtelen”.
Gyanús volt, ezért rákérdeztem, hogy még soha nem volt házas? Házas az már voltam, de
most nőtelen vagyok. – jött a válasz.

-

21 éves kisasszony tölti a kérelem nyomtatványt. Családi állapotnál megakadt… - Családi
állapot? – kérdezi. - Férjnél vagy? - kérdezem. - Nem… csak nem tudom, mit írjak. Hajadon – mondom. - Jaaa? Csak azért, mert a facebok-on úgy van, hogy
KAPCSOLATBAN.

-

Egykor még szerettelek… de most már fél kettő van…

-

A havi fizetésem százezer forint - tájékoztatja menyasszonyát Bodnár az esküvő előtt. –
Remélem, be tudod majd osztani! - Én igen drágám, de te miből fogsz megélni???

-

Béla! Mielőtt az anyakönyvvezető elé állnánk, szeretném bevallani a múltamat! - De
drágám, ezt már a múlt héten megtetted! - Igen, de azóta eltelt egy hét...

-

Az anyakönyvvezető kérdezi a menyasszonyt: - Akarod-e az itt megjelent Kovács Bélát
hites férjedül? - Akarom! - És te Kovács Béla, akarod-e feleségül az itt megjelent Szabó
Piroskát? - Akarja! - feleli a menyasszony.

-

Indián elmegy az anyakönyvvezetőhöz, mert nevet szeretne változtatni. - Neve? - Tavaszi
szélben gyorsan szálló nyílvessző. - Mire szeretné változtatni? - Sutty!

Honnan lehet tudni, hogy magyar vagy?
- Ha több tejfölt használsz, mint kethcupot.
- Ha a paprika legalább olyan fontos, mint a só és bors.
- Ha valamelyik rokonod Attila, József, László János vagy István.
- Ha szereted a Túró Rudit, de nem igazán tudod elmagyarázni a külföldieknek, mi az, amíg meg
nem kóstolják.
- Ha külföldi barátaid megkérdezik, hiszel-e abban, hogy a Mikulás ajándékot hoz december 24ről 25-re virradóra, a válaszod némiképp zavart, hiszen a Mikulás nálunk december 6-án
ajándékoz, karácsonykor a kis Jézus hoz ajándékot már 24-én este.
- Ha nem beszélsz teli szájjal.
- Ha az eljegyzési gyűrűd az ellenkező oldalon viseled.
- Ha a vonat még el sem hagyta az állomást, te már eszed a szendvicsed, amiben általában egy
fél paprika vagy paradicsom van és többnyire rántott hús.
- Ha egy 79 km hosszú tavat magyar tengernek hívsz.
- Ha tudod, mi a pogácsa, dobos torta, kürtős kalács, főzelék, túrógombóc, és szereted is ezeket.
- Ha a Micimackó és a Flinstone család sokkal viccesebb szinkronizálva.
- Ha tudod, hogy a "rézfánfütyülű rézangyalát" valójában egy káromkodás.
- Ha van névnapod, és senki nem érti, mire jó az.
- Ha tudod, hogy minden zseninek vagy hírességnek van magyar kapcsolata, vagy csak
szimplán magyar.
- Ha mindenkinek elmondod, hogy a Rubik kocka magyar találmány.
- Ha esküszöl arra, hogy a fokhagyma és a mézes tea kiűzi belőled a nyavalyát, kevesebb, mint
egy nap alatt.
- Ha gyerekként folyton répát kell enned, és arra a kérdésre, hogy "miért?", a szüleid azt
válaszolták "azért, hogy jobban tudjál fütyülni".
- Ha termálvíz vagy fürdő van a lakhelyeden, de legalább 10 km-en belül.
- Ha tudod, hogy melyik nemzet adta a legtöbb Nobel-díjast a világnak.
- Ha azt hiszed gyerekként, hogyha esőben állsz, nagyra nősz.
- Ha el tudsz beszélgetni idegenekkel a buszon, vagy orvosra várva intim dolgokról, de
felháborodsz, ha az anyagi helyzetedről érdeklődnek.
- Ha nem jó a normál méretű párna, mert vagy óriásinak, vagy nagyon kicsinek kell lennie.
- Ha magyarul beszélsz külföldiekhez, szép lassan és jó hangosan teszed, hogy "értsék".
- Ha madártejet eszel desszertnek.
- Ha a nagyid azzal "fenyeget", hogy ne vágj képeket, mert úgy felejt az Isten.
- Ha a mesék nem úgy végződnek, hogy örökké boldogan éltek, hanem, boldogan éltek, míg
meg nem haltak.
☺☺☺☺☺☺☺
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GÓLYAHÍREK
Örömmel számolunk be arról, hogy az elmúlt fél évben 12 kisbabával gyarapodott Nyirád
lakossága. Megszületett
Bodor Tamás és Tóth Viktória Katalin kisfia, Krisztofer Tamás
Kiss Tamás és Szabó Zsanett Mária kisfia, Csongor Fortunát
Somodi Márk és Galambos Mária kislánya, Emma
Eichinger László és Lukács Edina kislánya, Leona
Hock László és Keringer Nikolett kisfia, Csanád
Szabó Balázs és Kollár Hajnalka kislánya, Jázmin
Petőházi Zsolt és Bakos Anett kislánya, Gréta
Könnyid János és Horváth Renáta kislánya, Anna
Gelencsér Regina kislánya, Hanna
Szőke Szilárd és Inhóf Tímea kislánya, Alíz
Sötét Fanni Katalin kislánya, Hanna
Bakó Balázs és Svendor Edina kislánya, Hanna
Hírül adjuk, hogy ugyan nem nyirádi, hanem szőci lakosként kedves kolléganőnk, a Szociális
Segítő Központ gyesen lévő vezetője, Illés Olga kisfia, Szabó Márton Botond is megszületett.
Másik kedves kolléganőnk, a tapolcai Molnárné Vagányi Diána pénzügyi ügyintézőnk kislánya,
Molnár Vivien már 10 hónapos.
SOK ÖRÖMÖT ÉS JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK MINDANNYIUKNAK!

HÁZASSÁGKÖTÉS
Hock Péter és Borsos Anikó, valamint Gárdonyi András és Szarka Noémi
kötöttek házasságot legutóbb Nyirádon.
Gratulálunk, és szívből kívánjuk, hogy életre szóló társaik legyenek egymásnak!

ELHÚNYTAK
Az elmúlt időszakban 8 nyirádi lakosoktól vettünk végső búcsút:
Reiner Imre 77 éves,
Tihanyiné Kiss Erzsébet 65 éves,
Szabó József 86 éves,
Kecskés Ferenc 83 éves,
Albert Zoltánné Németh Judit 48 éves, Horváth Géza 91 éves,
Balogh-Demeter Károlyné Berki Julianna 54 éves,
Eichinger Miklósné Lévay Andrea Mária 62 éves korában hunyt el.
A hozzátartozóknak őszinte részvétünk!
Kovács Károlyné anyakönyvvezető
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