NYIRlevél
XIX. évfolyam 1. szám

2017 január

Információk első kézből
A 2016. évben munkatársaimmal közösen közel 40 millió forint
pályázati támogatást nyertünk el községünk számára. Ezt úgy is
meg lehet fogalmazni, hogy havonta 3,3 millió forint plusz bevételt
szereztünk munkánkkal Nyirádnak. E pályázati támogatásokból
valósult már meg az Alkotmány utca és a Kisiskola utcájának
teljes aszfaltfelújítása és az új parkolók kialakítása.
Szintén az elnyert támogatásokból, 6 millió forint összegben most
januárban valósul meg a hivatalunk már korszerűtlenné vált teljes
számítógépes rendszerének lecserélése, illetve az új
nyilvántartási és adminisztrációs rendszer (ASP) bevezetése. A
lecserélt gépek a községi könyvtárba fognak kerülni, segítve az e-Magyarország működését.
Szintén az elnyert pályázati források felhasználásával
újulhat
meg
a
művelődési
házban
található
rendezvényterem, amely helyszínéül fog szolgálni a
nyugdíjas egyesületnek, községi rendezvényeinknek és
az új, tágas házasságkötő termünknek. Reményeink
szerint februártól már birtokba is vehetjük a közel 2 millió
forintból szépen felújított közösségi terünket.
Jelenleg még elbírálás alatt van a 2016-ban beadott
bölcsőde létesítésére és az egészségház felújítására
irányuló pályázatunk. Decemberben sem tétlenkedtünk munkatársaimmal a pályázatok előkészítésében,
e hónapban nyújtjuk be pályázati igényeinket, amelyek pozitív elbírálása esetén végre megépülhet egy
étkezde az óvoda épületéhez, illetve egy turisztikai pályázatnak köszönhetően sor kerülhet a Béke téri
park rekonstrukciójára, valamint a 2017. évi községi rendezvényeink színvonalasabbá válhatnak.
A 2016. évben méltányossági alapon 14 fő számára lett segély kiadva, összesen 170 ezer forint értékben.
Ez azt jelenti, hogy átlagosan 12 ezer forint segélyt kaptak a rászorulók. Az év második felében a fenti
összeget a legtöbb esetben nem készpénzben, hanem természetbeni juttatásokban (élelmiszer,
gyógyszer, tűzifa, útiköltség) kapták meg a kérelmezők. A napokban több olyan család keresett meg
segélykérési szándékkal, ahol olyan munkaképes felnőtt családtag él, aki nem dolgozik. Sem most, sem
a jövőben nem fogok ilyen esetben segélyt adni, hiszen az ilyen családokat nem tekinthetem rászorulónak.
Korábban tájékoztattam önöket arról, hogy önkormányzatunknak jelentős kintlévőségei voltak
iparűzési-, kommunális-, gépjármű adókból, illetve étkezési díjhátralékokból. Ez a tartozás az év első
felében meghaladta a 14 millió forintot. A határozott intézkedéseknek köszönhetően ez az összeg mára
5 millió forintra csökkent. A fennmaradó kintlévőség már a tudatosan nem fizető adósok tartozása, akikkel
szemben megkezdtük a letiltások foganatosítását.
Az önkormányzat átveszi a temetőt. Simon János plébános úrral teljes egyetértésben folytatott
megbeszélés eredményeképpen a helyi egyházközség átadja az önkormányzat tulajdonába a nyirádi
temetőt úgy, hogy a jelenleg a temető részét képező Szent Anna kápolna továbbra is az egyház
tulajdonában marad. Az átadási szerződés jelenleg már az érsek úrnál van, az önkormányzat képviselőtestülete pedig már el is különített 1,7 millió forintot a temetőt érintő legsürgetőbb feladatok megoldására.
A temető ravatalozójának építésével kapcsolatban a közeljövőben falugyűlést fogok összehívni, hogy a
nyirádi lakosok minél szélesebb körében felmérhessük, megvitathassuk azt, hogy milyen formában, milyen
elhelyezéssel épüljön meg a ravatalozónk.

NYIRlevél XIX. évfolyam 1. szám

2017 január

-2-

A Rákóczi utcában található Szent Flórián kápolna megújult, megszépült külsővel várja az arra járókat. Az
utcában lakók – Kovács József és Tóth József vezetésével – gyűjtést szerveztek a kápolna megmentése
érdekében, és a befolyt pénzből teljesen felújíttatták a kápolnát. Az utcában lakók csodálatos
kezdeményezése adta azt az ötletet, hogy az önkormányzat
átadja a tulajdonában álló kápolnát a helyi egyházközségnek.
A plébános úr és az egyházközség is örömmel, nyitottan
fogadta a kezdeményezésünket. A plébános úrral tervbe
vettük, hogy a kápolnát megáldja, és amennyiben a feltételek
biztosítottak lesznek, Szent Flórián napján misét fog tartani a
kápolnában. Az önkormányzat és az egyházközség
együttműködéseként 2017-ben ismét élővé válik egy régi
nyirádi hagyomány, a „Rát utcai búcsú”, azaz a Szent
Flórián napi mise. A nyugdíjas egyesület már jelezte, hogy
részt vállalnak a kápolnához köthető helyi szokások
felélesztésében. Remélem, sok nyirádival találkozhatunk majd
május első hetében a Rákóczi utcai Szent Flórián kápolnánál.

A 2017. évre tervezett önkormányzati fejlesztések
Képviselő-testületünk december 12-én egyhangú szavazással elfogadta azokat a fejlesztési célokat,
amelyeket az idei évben meg fog valósítani az önkormányzat. A döntés értelmében 2017-ben több, mint
51 millió forint értékben fogunk fejleszteni Nyirádon. Ennek a pénznek több, mint felét a 2016. évben
megnyert pályázatokból finanszírozzuk, a másik felét pedig az újonnan befolyt adóhátralékokból és a
feszes éves gazdálkodásunk eredményéből teremtettük elő.
Fejlesztési cél

Tervezett
költség
eFt-ban

Nyertes pályázatunk alapján a következő utcák meleg-aszfalttal történő felújítása:
Pomper köz, Bányász utca, Kossuth Lajos utca, Levendula utca temető felőli
szakasza, Deák Ferenc utca, valamint a Rózsa utca – Széchenyi utca kereszteződése

20.000

Önkormányzati utak aszfaltburkolatának felújítása, kátyúzása (elsődlegesen a
Szeptember 4. utca mart aszfalttal történő felújítása)

7.000

Önkormányzati utak átereszeinek rendbetétele elsődlegesen a József Attila utca D-i
szakaszán

500

A belterületi útjaink védelme érdekében, nehézgépjárművek számára parkoló
kiépítése

2.000

A körzeti megbízott rendőr szolgálati lakása, és a hozzá tartozó állandó KMB iroda
kialakítása

5.000

Az önkormányzat konyhájának fűtési és légtechnikai korszerűsítése

2.000

Nyertes pályázatunk alapján a Hivatal teljes informatikai fejlesztése

6.000

A temető önkormányzati átvétele (területrendezés, nyilvántartó szoftver beszerzése,
új ravatalozó tervdokumentációja)

1.700

A művelődési ház mosdóinak felújítása

2.000

A művelődési ház új házasságkötő terme és nyugdíjas klubja felújítása

2.000

Orvosi rendelő felújítása az ÁNTSZ előírásainak történő megfeleltetése érdekében

700

A községet DK-i oldalról elkerülő csapadékvíz mentesítő árok tervezési és
engedélyezési folyamata
8m x 16m alapterületű rendezvénysátor beszerzése

1.000

Összesen

51.200

1.300

Remélem, ezek a beruházások és munkák sok nyirádi lakos örömét és megelégedettségét fogják szolgálni.
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Képviselői felajánlások
Mint azt már bizonyára jól tudják, önkormányzati képviselőink a 2016-os évben egyhangúan lemondtak
képviselői tiszteletdíjukról. Egy-egy képviselő közel 500 ezer forintról mondott le úgy, hogy az összeg
felhasználásának célját a testület egyetértésével ő határozhatta meg.
Ezzel az önzetlen gesztussal a következő célok lettek támogatva:
Andrónyi Miklós 490 ezer forintot a helyi egyházközség javára, a templom járdaépítéséhez ajánlott fel.
Csikány Róbertné 150 ezer forinttal a falunapot, 185 ezer
forinttal pedig a nyugdíjas egyesület működését támogatta.
Horváth Zoltán 300 ezer forinttal a falunapot, 200 ezer
forinttal az idősek karácsonyát, 100 ezer forinttal pedig a
nyugdíjas egyesület működését támogatta, alpolgármesteri
tiszteletdíjából pedig további 1,2 millió forintot 2017. évi egyéb
célokra ajánlott fel.
Németh András 30 ezer forintot az idősek karácsonyára, 470
ezer forintot pedig a tavasszal megépülő kisiskolai játszótér
támogatására ajánlott föl.
Németh Jenő az idén rendelkezett a 2015. évi tiszteletdíjáról
is, így közel 750 ezer forinttal támogatta a nyugdíjas egyesület
működését, illetve a nyugdíjas klub berendezéseinek beszerzését, továbbá 50-50 ezer forinttal támogatta
a falusi disznóvágást, a ravatalozó tervezési munkáit, és a civilház előtti rész térkövezését, valamint 100
ezer forinttal támogatta a helyi önkéntes tűzoltó egyesület megalakulását.
Papp Attila 200 ezer forinttal támogatta a polgárőrség
működését, illetve 150 ezer forinttal a falunapi
rendezvényeket, további 150 ezer forintot pedig 2017. évi
egyéb célokra tartalékolt.
A fentiekből is láthatják, hogy az önkormányzati képviselőtestületnek köszönhetően közel 4 millió forinttal többet tudtunk
költeni a helyi civil szervezeteinkre és rendezvényeinkre.
Meggyőződésem, hogy ezen felajánlásoknak is nagyban
köszönhető az a programokban, összefogásokban gazdag év,
amelyet magunk mögött hagytunk.
Ezúton is köszönöm önzetlen segítségüket.

Számvetés a 2016. évről
Fontosnak tartom, hogy mint polgármester összefoglaljam, mi minden történt a 2016. évben. A munkánk
leglátványosabb részét a felújítások jelentették. 24,2 millió forintot költöttünk idén a községünkre. Az elmúlt
5 évben ilyen nagyságrendű beruhzásra nem volt példa. Megvásároltuk a teherautót, a kistraktort, 1 millió
forintért szerszámokat vettünk, a konyha felújítására 3,5 millió forintot, egy bérlakásunk felújításra pedig 1
millió forintot költöttünk. A fentieken felül, pályázati támogatásnak köszönhetően 13 millió forintot költöttünk
aszfaltozásra.
Köszönhetően annak, hogy több mérnök dolgozik a képviselő-testületben, tervezetten, kellően
előkészítetten folytak a munkálatok. Németh Jenő, Andrónyi Miklós és Németh András közreműködésének
köszönhetem, hogy nem kellett belefolynom a beruházások műszaki tartalmába. Sokszor csak egy
telefonomba került, és a képviselők segítettek, adták a szükséges háttér információkat és a háttér
anyagokat. A többi három képviselő pedig teljes mellszélességgel segítette, javaslataival és szavazatával
támogatta az eredményes közös munkát, amikor pedig szabadságon voltam, Horváth Zoltán alpolgármester
volt a segítségünkre.
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A képviselő-testületben úgy tudunk tervezetten dolgozni, ha nem csak laikusként vitatkozunk dolgokról, hanem
kidolgozott, konkrét tervek alapján haladunk előre. Közösen vittük végig a konyha felújítását, Németh Jenő
képviselő alaposságának köszönhetően a polcaimon megemelkedett a tervek száma, és minden
intézményünknek energetikai tanúsítványa van. Tervek készültek bölcsődére, óvodabővítésre. Németh András
közreműködésével konyha, óvoda, tornaterem gázberuházására készültek el a tervek. A falut elkerülő
vízelvezető árok tervezése Andrónyi Miklós segítségével készül. A művelődési ház műszaki berendezései
állapotának feltárása folyamatban van Németh Jenő képviselőtársunk által. Teli vannak a polcaink árajánlatokkal,
műszaki leírásokkal.
A fentiekből is kitűnik, hogy a képviselőtestülettel a lehető legteljesebb partneri viszonyban sikerült együtt
dolgoznunk. Büszke vagyok arra, hogy közös munkánk során egyetlen dolog számított csupán, a községünk
problémáinak, feladatainak együttes megoldása.
A beruházásokon felül voltak rendhagyó döntések is, melyek meghatározták a falu működését. Ilyen döntés
volt a falu közterületeinek rendszeres ellenőrzése, melynek eredményeképpen, a régi időkre emlékeztetve mára
ismét rendben vannak a porták, az utcák, a parkok. Érdemes volt ennek érdekében helyenként a konfliktusokat
is felvállalni, hiszen mostanra már a pozitív visszajelzések jönnek a lakosság részéről.
A 2016. év egyik első döntése volt az, hogy az óvodánk és a Szociális Segítő Központunk a törvényben foglalt
5 nevelés nélküli munkanapon túl, minden munkanapon nyitva áll, segítve ezáltal a dolgozó szülőket, illetve a
rászoruló családokat. Hasonló döntés volt az is, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az év minden
munkanapján biztosítja önkormányzatunk a napi egyszeri meleg étkezést a hátrányos helyzetű gyermekek,
illetve a szociális étkezést igénybe vevők számára. A feladat fontossága és a jogszabályi előírások miatt e
kötelezettségünknek több esetben csak külső vállalkozó bevonásával tudtunk eleget tenni.
A 2016. év új színfoltja volt a rendszeres, ingyenesen igénybe vehető nyári napközis napok megszervezése,
amelynek köszönhetően 82 gyermek vehetett részt a színes, szakemberek által vezetett foglalkozásokon.
Alapjaiban lett átszervezve községünkben a közcélú foglalkoztatás. A 2016-os évben 18 fő közcélú
foglalkoztatásban dolgozónk volt. A foglalkoztatottak teljes bérét fizette az állam, plusz létszámarányosan
hozzáadott 2,5 millió forintot, ebből biztosítottuk a megfelelő eszközöket és munkakörülményeket. Ebből tudtunk
vásárolni 1 millió forintért szerszámokat, 18 ember kapott nyári és téli munkaruhát, bakancsot, még zoknit is.
Ebből a megbecsülésből fakad az a pozitív változás, amely a közmunkásainknál érzékelhető volt. Tudják, érzik,
hogy meg vannak becsülve, cserében becsületesen dolgoznak. Kialakult bennük az összetartás érzése és a
kötelességtudat. Turi János mezőőr munkája nélkül mindez nem működött volna. Jánosnak olyan érzéke van az
emberek irányításához és munkabeosztásához, ami hiánypótló.
Szintén rendhagyó, új elem volt 2016-ban a lomtalanítás. Hatodik éve nem volt Nyirádon szervezett lomtalanítás,
mivel a lakosoknak lett volna lehetősége egyénileg ezt a szolgáltatást kérni az AVAR Ajka Kft.-től. Sajnos
azonban az év folyamán csupán három magánember élt ezzel a lehetőséggel. A községi lomtalanítás
eredményeként 12 kamionnyi lom lett elszállítva, mely negyedmillió forintjába került önkormányzatunknak.
A szállításért kellett fizetnünk, a lomot a szolgáltató ingyen fogadta be.
Közös döntésünk volt a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos más, újfajta megközelítés. A korábbi
években 2,1 millió forint állt rendelkezésre a civil szervezetek támogatására, ez az összeg az idén 3,7 millió forint
lett. Közel megduplázódott a támogatások összege. Ezt a nagyon komoly támogatási összeget idén már a
jogszabályoknak megfelelő módon, nyílt pályáztatással kaphatták meg szervezeteink. Egy emberként gondolja
a testület azt, hogy ez a falu attól működik jól, ha a civil szervezetek egymásra találnak, és közösen, együttesen
segítik községünket. E pozitív légkörnek tudható be, hogy idén két új egyesület is alakult, a Nyirádi Nyugdíjas és
Hagyományőrző Egyesület és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
Szintén a közösségi életet segíti az, hogy naprakészen vezetjük az önkormányzat facebook-oldalát, minden
aktuális hírről azonnal tudomást szerezhet a lakosság, így az információk szélesebb körhöz jutnak el.
Az elmúlt év egyik legnagyobb sikereként élem meg azt, hogy rendezvényeinken, programjainkon korábban nem
látott mértékben vesznek részt a községünkben lakók, bizonyítva ezzel azt a tényt, hogy jó dolog közösségben,
együtt megélni örömeinket, sikereinket.
Úgy érzem, sikeres évet tudhatunk magunk mögött. Tiszta szívből kívánom, hogy a 2017-es évben is hasonló
közös élményekben és sikerekben legyen részünk.

Nagy Gábor polgármester
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Szépkorúak köszöntése
Ismét kedves kötelességének tett eleget a polgármester és a
jegyző, amikor községünk újabb két szépkorú polgárát
köszöntötte.

Zsiborács Sándorné Szabó Ilona
90. születésnapját ünnepeltük
Ilonka néni Nemesvitán született, ott járt iskolába, és mielőtt
Nyirádra került, szakácsnőként dolgozott. 1965-ben Sanyi bácsi
felesége lett, és meleg, barátságos otthont teremtett a
családnak. Szorgalma és munkabírása elismerést érdemel.

Németh József is a közelmúltban töltötte be
90. életévét
Jóska bácsi Nyirádon született, itt járt iskolába. 1954-ben
házasodtak össze Margit nénivel, mindig a családjának élt. A
bauxitkutatónál dolgozott, becsületes, jó munkásként ismerte
mindenki. Szorgalma és munkabírása példaértékű volt. Nagy
szerepe volt abban, hogy a nyirádi temetőben megépült a II.
világháborús hadi emlékmű, Jóska bácsi a szívén viselte a
hősökre történő méltó emlékezést. Az önkormányzat
nevében köszönjük az itt végzett lelkiismeretes munkáját.
Azt kívánjuk, hogy mindketten sokáig éljenek tovább egészségben, szeretetteljes családi körben,
és még sok éven át leljék örömüket népes családjukban!

Anyakönyvi események
Gólyahírek

Megszületett

Simon Zoltán és Olsvald Szabina kislánya, Lara
Feke Tibor és Kalmár Henrietta Marianna kisfia, Tibor Marcell
Péter Pál Péter és Borbély Hajnalka kislánya, Enikő Zsófia
Farkas Sándor és Németh Judit kislánya, Bianka
Renner István és Kemenes Barbara kisfia, Áron
Somodi Márk és Galambos Mária kislánya, Zselyke

Igaz, hogy szőci lakos kisbabaként, de örömmel adjuk hírül, hogy megszületett
Illés Olga családgondozónk és Szabó Szabolcs harmadik kisfia Vajk Zente

Házasságkötés

Aczél Barbara és Farias-Cubillos Diego Alejandro
Mórocz Anita Hortenzia és Papp Miklós

Haláleset

Tulok Gyula 54, Szabó Józsefné Tomojzer Margit 85, Szabó Ernő Antal 66,
Hardi Ferencné Czémán Szilvia 54, Bakos Endre István 71,
Németh Lajos 64 éves korában hunyt el.
Kovács Károlyné anyakönyvvezető
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Az Alkotmány utcai csapadékvíz elvezetés
A pályázati pénzből felújított Alkotmány utca lakói közül többen keresték meg az önkormányzatunkat azzal
az észrevétellel, hogy miért nem nyílt árokkal oldjuk meg a csapadékvíz elvezetését? E döntésünk hátterét
most ezen a fórumon osztom meg önökkel.
Az Alkotmány utca 22. és a Forrás büfé közötti szakaszon a csapadékvíz nyílt árkos kiépítését a kivitelező
nem vállalta. Indokai között szerepelt, hogy minden házhoz minimum 4 db, földben elhelyezett
közművezeték (víz, csatorna, telefon, gáz) tartozik, amelyek pontos mélysége és helye a
közműtérképeken nem szerepel.
A legsúlyosabb gondot a vízbevezetés jelenti, mert ha az árok alja és a vezeték között nem marad meg
az előírt földtakarás, azok elfagynak.
Az indokokat elfogadva a nyílt árok tervét elvetettük, és az átjárható betoncsorga mellett döntöttünk. Az
időjárás kedvezett, a munkák sikeresen elkészültek.
Az Alkotmány utca devecseri út felőli torkolata tavasszal készül el.
Németh Jenő önkormányzati képviselő

Nyitnikék Óvodai Híradó
Jelenleg az óvodai gyermek létszámunk a következő:
Kiscsoport 23 fő, ebből leány 17 fő, fiú 6 fő.
Középső csoport 24 fő, ebből leány 11 fő, fiú 13 fő.
Nagycsoport 24 fő, ebből leány 10 fő, fiú 14 fő.
Óvodánkban a személyi feltételek adottak a nevelési feladatok ellátásához. Intézményünk
működtetéséhez a szükséges anyagi fedezet biztosított, a gyermekek elegáns, biztonságos környezetben
tölthetik mindennapjaikat az oviban. Az egészséges és változatos étrenddel, a mindennapi gyümölcs
biztosításával, a gyermekek testi fejlődéséhez elengedhetetlen ásványi anyagokkal és vitaminokkal
igyekszünk fejlődésüket optimálissá tenni. Ehhez azonban a
család, a szülők részéről történő támogatás elengedhetetlen.
Ezúton is kérem, bíztassák önök is gyermekeiket arra, hogy a
számukra eddig ismeretlen (de nagyon ízletes) ételeket is
kóstolják meg! Több tanulmány szerint a viselkedési
problémák kialakulásában a túlzott és rendszeres
édességfogyasztás nagy szerepet játszik.
Egyes tudósok úgy gondolják, „ha a gyerekek napi
rendszerességgel kapnak édességet és csokoládét, akkor
nem tanulják meg, hogyan kell várni valami birtokolni
vágyott dologra, ez lobbanékony, agresszív viselkedést
eredményezhet.”
Mindhárom csoportszobába tudtunk vásárolni a babaszoba még meghittebb kialakításához kisebb méretű
asztalt és csoportonként 2 db színes széket is. A Kék
Cinke Alapítvány 2 db kerti házikót vásárolt az óvodának,
melyet bizonyára örömmel vesznek birtokba tavasszal a
gyerekek.
Az elmúlt időszakban szervezett programjainkból
nyújtanak ízelítőt a megjelent fotók is.
Szeptembertől újra meghirdettük a Nyír-túra elnevezésű
programunkat a családoknak.
A Falunapra mind a gyermekek, mind az óvoda dolgozói
lelkesen készültek.
Októberben kiürítési gyakorlatot tartottunk a
Tűzoltóság munkatársai jelenlétében. Igazán gyorsan,
1 percen belül sikerült az épületet kiüríteni, ami veszély
esetén rendkívüli jelentőséggel bír, hisz a gyerekek pánik
nélkül, fegyelmezetten hagyták el az óvoda épületét.
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A Te is játssz velünk! sportnapunkat a helyi focipályán tartottuk meg, a friss levegőn való mozgást
részesítettük előnyben.
3 D-s filmvetítést szerveztünk a gyerekeknek, melynek témái: Dínó és Kalandpark bemutatása, fóka és
delfin show, valamint hazánkban élő állatokkal történő ismerkedés, ez a látvány különleges élményekkel
gazdagította a gyerekeket.
„Márton napon libát eszünk...” újra meghívtuk a Márton-napi
hagyományőrző rendezvényünkre a falu lakóit, ahol a
gyermekek
kedves
műsorán kívül a helyi
nyugdíjasok, az óvoda
dolgozói által előadott
műsorban
is
gyönyörködhettek
a
vendégek.
Decemberben
ellátogatott ovinkba a Mikulás is, ezt megelőzően a Mikulás-várás
jegyében az óvónők bábelőadással lepték meg az apróságokat.
3 alkalommal a Népegészségügyi Főosztály munkatársai játékos foglalkozásokat tartottak az
egészségügyi programunkhoz kapcsolódva.
Óvodánk a ZÖLD ÓVODA bázisintézményi program keretében bemutató foglalkozást szervezett más
intézmények óvodapedagógusai részére, a karácsonyra való ráhangolódás jegyében. Decemberi
„bemutatkozásunkat” az inspirálta, hogy a környező települések óvodáinak ízelítőt adjunk a „zöld óvodai”
tartalmak eredményes megvalósításáról. Illetve megmutattuk, milyen csodálatos természeti adottságokkal
rendelkező faluban élhetünk.

December közepén harmadik alkalommal invitáltuk a falu
lakosságát a piactérre a Mézeskalács kiállításra. Csodálatos alkotásokban gyönyörködhettünk, a
karácsonyi hangulatot árasztó piactéren. Köszönöm mindazoknak, akik sütöttek mézeskalácsot nem csak
esztétikai élményt nyújtva, hanem kóstolót is biztosítva a finom süteményekből!
Ezúton is külön megköszönöm Eichinger László nemes
felajánlását, aki közösségi célra megvásárolta azt a csodás
mézeskalács templomot, amit Mencseli Istvánné és Vass
Zoltánné készített a kiállításunkra. E gesztussal Laci 50 ezer
forinttal támogatta a Nyirádi Nyitnikék Óvodát.
A NYIRlevél olvasóinak boldog
és eredményekben gazdag újesztendőt kívánok
óvodánk valamennyi munkatársa nevében!
Szabóné Kecskés Mária óvodavezető
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35 éves a Nyirádi Szociális Segítő Központ
A már hagyománnyá vált Idősek Hete Programsorozat
tavaly ősszel nem csupán az idősek, szépkorúak
köszöntéséről,
szórakoztatásáról,
ismereteik
bővítéséről szólt, egyúttal az intézmény 35.
születésnapját is ünnepeltük.
November 21-én, a hét nyitónapján a polgármester
ünnepi beszéddel köszöntötte a megjelenteket, az
Idősek Klubja néhány tagja énekkel, versekkel
engedett bepillantást életébe, mindennapjaikba, s
köszönték meg jelképesen a sokévnyi törődést. Az
intézmény dolgozói az intézmény történetével,
kivetített
fényképekkel,
versekkel
és
apró
meglepetéssel készültek.
Kedden délelőtt a hajápolásról, a praktikus
frizuraválasztásról beszélgettünk, délután tájékoztató jellegű, bűnmegelőzést célzó filmet néztünk, majd
vontuk le tanulságait „Közösen az idősek
biztonságáért” címmel.
Szerdán dr. Huszágh Lívia háziorvos látogatott el
hozzánk, aki nemcsak a „mozgás szerepe
időskorban” témában osztotta meg velünk
gondolatait, hanem lelki egészségünk védelmét is
megcélozta, fel is olvasott nekünk. A „képek a
múltból” vetítést követően – egy helyi támogatónak
köszönhetően – időseink a „modern kori ételek”
megismerése
szellemében
kétféle
pizzát
kóstolhattak,
majd
Tasner
Istvánné
élelmezésvezető és Csejtei Éva dietetikus érkezett,
akiktől
az
„egészséges
táplálkozásról”
kérdezhettünk. A helyi nagycsoportos óvodások
köszöntő műsorát mindannyian nagyon várták, ők
minden évben nagy sikert aratnak.
Még csütörtökön délelőtt Szabóné Széles Melinda kéz- és körömápoló tájékoztató előadását hallgathattuk,
aki „egyperces manikűrrel” és kézmasszázzsal is
kényeztetett minket. Délután Varga Zoltán, helyi méhész
nagyon illusztratív módon vezetett be minket a méhtartás
rejtelmeibe, s a különböző típusú mézek jótékony
hatásaira hívta fel figyelmünket.
A hét a hagyományoknak megfelelően Berki Barnabás,
helyi zenész kívánságműsoros élőzenéjével zárult.
Az Idősek Klubja

Öregek Napközi Otthona

néven 35 éve, a megyében is ritkaságnak számítóan,
hivatalosan 1981. szeptember 1-jén, ugyanebben az
épületben nyitotta meg kapuit. A különböző társadalmi
változások bekövetkezésével, a fiatalok kistelepülésekről
való kényszerű elvándorlásával, a falvak népességének öregedésével, a családszerkezet
megváltozásával az idősebb korosztály egyre inkább támasz és segítség nélkül maradt. A folyamat
országos szinten való megjelenése arra késztette az államot, hogy az időspolitikát előtérbe helyezve olyan
intézmények, szolgáltatások létrehozását támogassa, amely az egyedül élő, magára maradt, megromlott
egészségi állapotú, alacsony jövedelmi helyzetű idősek életét, mindennapjait hivatott segíteni.
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Nyirádon az idősekkel való foglalkozás gondolata már 1975-ben felmerült az akkori vezetőség részéről,
de az érintett korosztály körében végzett előzetes felmérés alapján a falu lakossága elutasította azt,
valószínűleg kellemetlen, szégyenteljes lett volna számukra elismerni annak szükségességét. Jóval
később, egy járási értekezleten hangzott el felajánlás Öregek Napközi Otthona létrehozására, amely akkor
nagyrészt – 70-80 %-ban – megyei támogatással valósulhatott meg. Sásdi László Nyirád község VB titkára
és az akkori vezetőség a felmérés eredménye ellenére élt a lehetőséggel. Az akkor még a Bauxitbánya
tulajdonában álló, előzőleg tanácsadóként működő épületből 4 szobát kértek és kaptak, közel egy hónap
alatt beszerezték az engedélyeket, s rengeteg segítővel, felajánlással, társadalmi munkával átépítették,
kialakították az építészeti és KÖJÁL előírásoknak, valamint egyéb működési feltételeknek megfelelő
helyiségeket.
A nyirádi Öregek Napközi Otthona működési engedélyét 1981. október másodikán visszamenőleg adták
ki, mely szerint szeptember 1-jétől 1 csoport, vagyis 20 fő látható el, hivatalosan 1,5 fős segítő személyzet
által. Az idősek személyes megkeresését, meggyőzését követően 20 állandó, napi rendszerességgel itt
tartózkodó személlyel indult a Napközi Otthon, melynek dolgozói Gáti Zoltánné és Schatt Istvánné voltak.
A Napközi felügyeletét tekintve közvetlenül a körzeti orvoshoz tartozott.
Az akkori faluvezetés az Idősek Klubja beindításával bizonyította szociális érzékenységét, szolidaritását,
közösséget vállalt az idősekkel, s összefogásban önzetlenül segítő kezet nyújtott. Így van ez napjainkban
is. Úgy gondolom, Nyirád nagyon szerencsésnek mondható, hiszen ez a folyamat a hosszú évek alatt, 35
év folyamán sem szakadt meg, a társadalmi változások, a falu anyagi lehetőségeinek változásai ellenére
is folytatódott. A falut irányító vezetők, polgármesterek, képviselő-testületek is magukénak vallották ez
elvet, s a lakosság körében segítőkre, támogatókra találtak. Ennek köszönhetően figyeltek, figyelnek a
felmerülő szociális problémákra, s a szükségleteknek megfelelő szolgáltatásokat biztosították, biztosítják
az arra rászorulóknak.
Így bővülhetett az 1981. évi Öregek Napközi Otthona 2000-ben már több szociális és gyermekjóléti
alapellátást nyújtó Szociális Segítő Központtá, mára 5 szolgáltatást - étkeztetést, házi segítségnyújtást,
gyermekjóléti szolgáltatást, családsegítést és
idősek nappali ellátását – biztosító Nyirádi
Szociális Segítő Központtá.
Az Idősek Klubja jelenleg 30 férőhellyel
engedélyezett. A megállapodással rendelkező
klubtagok száma most 29. A klubtagok egy része
napi rendszerességgel jár hozzánk, de vannak,
akik hetente, s olyanok is, akik programok
alkalmával látogatják a klubbot. Az intézmény
egészét tekintve az 5 főállású dolgozó
rendszeresen megközelítőleg 170 főt lát el, vagyis
segít az élet különböző területein.
Meglátásom szerint a falu vezetése 35 éve
összhangban van intézményünk jelenlegi
mottójával:
„A feléd nyújtott kezet csak megfogni szabad.
Elengedni vétek, eldobni átok, hisz egymásba simuló kezek tartják össze a világot.”
Az akkori Öregek Napközi Otthona és a jelenlegi Idősek Klubja célja és szerepe lényegében nem változott:
a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére nyújtja
szolgáltatásait. Szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosít; a helyi
igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez.
Kiemelt szolgáltatásai: szabadidős programok szervezése, egészségügyi alapellátás megszervezése, a
szakellátásokhoz való hozzájutás, hivatalos ügyek intézésének, életvezetésnek segítése, életvitelre
vonatkozó tanácsadás,
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A klubélet a 35 év alatt hasonlóan zajlott. A kötelezően
ellátandó feladatokon, az egyéni ellátásokon túl régen és most
is igyekeztek, igyekszünk többet nyújtani. Mindvégig jelen volt
a kreatív tevékenység, kézimunkázás, az állami és egyházi
ünnepek megtartása, megünneplése, közkedvelt programok
voltak a kirándulások mind a természetben, mind kulturális
célzattal. Mindig fontos volt a generációk közötti összetartás
erősítése, a hagyományok átadására, tanítására való
lehetőség megteremtése, az óvodásokkal és az iskolásokkal
való kapcsolat. Az évek alatt „Ki mit tud?”-ok alkalmával
tagjaink többször is hírét vitték Nyirádnak. Emellett úgy
gondolom, mindvégig megmaradt a bensőséges hangulat,
mely sokszor a családot pótolja. Sosem felejtődött el a születésnapok ünneplése sem.
Mai hétköznapjainkon klubtagjaink beszélgetnek, kártyáznak, televíziót néznek, híreket hallgatnak,
olvasnak, dalolnak. Továbbra is törekszünk a klub hírének öregbítésére, klubtagjaink számának
bővítésére, hogy a lehetőséggel minél többen élhessenek.
Molnárné Farkas Rita
a Nyirádi Szociális Segítő Központ vezetője

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
A betegséget okozó kórokozók emberről emberre terjednek, közvetlen fizikai kapcsolat, például
tüsszentés, köhögés vagy fertőző váladékkal szennyezett tárgyak megérintése által. A fertőzés
leggyakrabban a légutakban kezdődik, majd a kórokozók a véráram útján jutnak a gerincvelőbe és az
agyba. Ritkábban arcüreggyulladás vagy fültőmirigy-gyulladás előzi meg az agyhártyagyulladást.
Gennyes agyhártyagyulladást okozhat a meningococcus C baktérium, mely ellen gyakrabban oltunk. A
betegség előfordulása az őszi-téli szezonban magasabb. A fertőzés súlyos következménye lehet az
agyhártyagyulladás, illetve a vérmérgezés. Az oltás 1 év alatt 2 részletből, 1 év felett 1 oltásból áll.
2017. január 1-jétől a háziorvos a 2 éves korosztály számára ingyenesen felírhatja, mindössze 300
Ft-ot kell fizetni a patikában a dobozért.
Meningococcus B ellen (ez okozta a decemberi 2 halálesetet) is létezik védőoltás, sajnos erre semmi
támogatás nincs, ára borsos, így nem jellemző a beadása.

Rotavírus elleni oltás
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.
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Bárányhimlő
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. Ezt a teóriát dönti meg, hogy egyre súlyosabb
szövődmények alakulnak ki. A fertőzés következménye lehet tüdőgyulladás, májgyulladás, súlyos
agyvelőgyulladás is. Bekövetkezhet a rettegett agyi trombózis, vaksághoz vezető érrendszeri érintettség,
és vérképző szervi betegségek, immunológiai kórképek bontakozhatnak ki. Hosszantartó kisagyi
gyulladás okozta koordinációs zavar kényszerítheti ágynak a beteget A serdülő- vagy felnőttkorban,
esetleg várandósság idején átvészelt fertőzés nagyobb kockázattal jár, mint a gyermekkori.
Egy családon belül a második, vagy többedik családtag fertőzése rendszerint súlyosabb lefolyású,
hosszabb ideig tart és több hólyag jelenik meg.
Az oltás immunológiai szempontból legkorábban 15 hónapos korban a leghatékonyabb. Első adagot a 15
hónapos MMR oltással, a másodikat pedig minimum 6 héttel később, illetve a 18 hónapos oltással egy
időben célszerű alkalmazni.

Kullancs-encephalitis elleni védőoltás
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 célszerű márciusban elkezdeni. 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. 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.
Jelen tanév a harmadik, amikor is a 7. osztályos lányok ingyenesen kaphatják szülői igénylés alapján az
oltást.
További információkat kérhet háziorvosától, a védőnőtől, vagy interneten a www.vedooltas.lap.hu
oldalon.
Piller Gabriella védőnő

A nyirádi lakosok fogászati ellátása
Ajkán, a rendőrség mellett, a Rákóczi utca 5. szám alatti fogszakorvosi rendelőben
Rendelési idő:

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

11 – 14
12 – 15
10 – 14
12 – 15
11 – 14

Telefonszám: +36-88-200-660
Kovács Károlyné szerk.
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Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület
Egyesületünk az őszi időszakban is töretlenül folytatta munkáját.
Saját programjaink mellett részt vettünk községünk rendezvényein is.
Az október 1-jei falunapon a lángos sütés természetesen a mi
megtisztelő feladatunk volt.
Színjátszóink is nagy szorgalommal, sok próbával és igyekezettel
készültek erre az alkalomra. Műsorukkal jó hangulatot teremtettek,
fergeteges sikert arattak.
Felkérésre az előadást Halimbán és Kolontáron az idősek napi
ünnepségeken megismételtük.
Mindkét helyen pirosra tapsolta tenyerét a hálás közönség, nagy-nagy
szeretettel búcsúztak tőlünk.
Úgy gondolom, ezek a fellépések ismertebbé tették egyesületünket és
öregbítették községünk jó hírnevét. Márton napján műsorral és
vacsorával kedveskedtünk vendégeinknek és tagságunknak. A jó
hangulathoz a talpalávalót Berki Barna biztosította.
Novemberi foglalkozásunkon Farkas László 70., decemberben pedig
Kerpely Kornélia 70. és Szalai Béla 80. születésnapját ünnepeltük.
Díszes környezetben, sok szeretettel köszöntöttük őket.
Mézeskalács kiállításon két tagunk, Mencseli Istvánné és Vass Zoltánné közös
alkotása, a nyirádi templom, sok elismerést kapott. Az érte kapott felajánlás a
nyirádi óvodát gazdagította.
December 17-én tartottuk szokásos
karácsonyi ünnepünket. A szépen
terített asztalokra a karácsonyi
díszeket a Stumpf házaspár készítette.
Sarkadi-Nagy Andrásné, Margit és IV.
osztályos tanulói gyönyörű karácsonyi
műsorral kedveskedtek nekünk, és
tették ünnepélyessé rendezvényünket.
Színjátszóink a Betlehemi fogadós című darabot adták elő. Ezt
az idősek karácsonyi ünnepére és a padragkúti óvodában is
megismételték.
Az újévi faluköszöntőn is részt vettünk. A köszöntő rigmus
elmondásával, forralt bor, tea, zsíros kenyér kínálásával
járultunk hozzá a rendezvény sikeréhez.
A megvalósított
programok, rendezvények
a
tagság
összehangolt munkájával és akaratával
jöttek létre. Dicséret illet minden tagot, aki akármilyen módon tett
az eredményekért. Látványos, kemény éves munka van
mögöttünk. De ez a munka felemelő is, hiszen nagyon szívesen
csináltuk egymásért és falunk közösségéért.
Ezúton is köszönetemet fejezem ki községünk vezetésének,
képviselőtársaimnak, az önkormányzat dolgozóinak, a civil szervezeteknek és minden embernek, akik
munkánkat segítették, és támogattak bennünket.
Németh Jenő elnök
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Nyirád Községi Sportegyesület
Tisztelt sportszerető Nyirádiak! Ezúton szeretném
önöket röviden tájékoztatni az elmúlt 2016. év
működéséről, és a 2017. évi terveinkről, valamint a
csapatok tavaszi menetrendjéről.
Sokuk előtt ismeretes tény, hogy az előző évi
bajnokságban az utánpótlás csapatok folyamatos
létszámhiánnyal küzdöttek, így voltunk ezzel mi is. Ebből az következett, hogy a felnőtt csapatokat
büntették pontelvonással, pénzbírsággal. Így a Megyei Labdarúgó Szövetség a 2016-2017. évi
bajnokságban nem tette kötelezővé a tartalékcsapatok indulását. Megjegyzem, ez jó is, meg rossz is.
További változások, hogy a 2016-2017. évi bajnokságban megszüntették a megye 4. osztályt,
egységesen megye 3. osztályt hoztak létre 70 csapattal, amit 5 csoportra osztottak. A Nyirád KSE a
közép csoportba került. Az új és létszámilag kibővített csoportba az őszi szezonban felnőtt csapatunk
a 9. helyen zárta a szezont. Természetesen nem vagyunk megelégedve ezzel a helyezéssel, már csak
azért sem, mert az első helyezettet csak mi tudtuk legyőzni, azért ez sok mindent megmagyaráz.
A működésről: Az egyesület fő támogatója továbbra is Nyirád Község Önkormányzata, illetve a tavalyi
évben a Lager Logistik Kft. egy komplett szerelés garnitúrát vásárolt egyesületünknek, ezt a gesztust
nagyon köszönjük Cseh Géza ügyvezetőnek. Továbbá köszönet illeti Fehér Tibort, aki kisebb
javításokat térítésmentesen elvégez az épületen, valamint Varga Bélát, akire bármikor, bármilyen
munkában számíthat az egyesület.
Dióhéjban az egyesület támogatójáról, az önkormányzatról: Azt gondolom, hogy a polgármester
vezetésével az önkormányzat és a hivatala mindent megtesz azért, hogy a lehetőségekhez képest az
egyesületünk a szükséges technikai eszközöket (falubusz, traktor, fűnyírók, üzemanyag, stb.)
megkapja ahhoz, hogy igényes, kulturált környezetben tudjunk sportolni. Köszönjük szépen!
Nagyon nagy köszönet, és hála azoknak a játékosoknak, vezetőknek, akik szabadidejüket
feláldozva, időjárási viszonyoktól függetlenül, mindenkor képviselik községünket, az elmúlt évben pl.
36 vasárnapon.
Az utánpótlásról, a Bozsik programról: 22 fő igazolt
játékosunk van, 7-9-11 éves korosztály. Minden évben van
tavaszi és őszi verseny, ez 18 alkalom. A kicsik jól teljesítenek,
vannak köztük nagyon jók, vannak kevésbé jók, de
szorgalmasak. Ami öröm volt, hogy az elmúlt évben 6-szor
lettünk elsők, aranyérmesek. Természetesen köszönöm a
szülőknek, hogy elengedik gyerekeiket.
Felhívás: A Magyar Kormány és a Magyar Labdarúgó Szövetség kéri a szülőket, iskolákat,
intézményeket, hogy gyermekeiket vigyék el sportolni, mert ERŐS, EGÉZSÉGES NEMZET
NÉLKÜLÖZHETETLEN PILLÉRE A SPORT!
A Nyirád KSE 2017 tavaszi sorsolása, Megye-III. HAZAI mérkőzések:
Nyirád - Káptalanfa
Nyirád - Zalaerdőd
Nyirád - Zalahaláp
Nyirád – Szamaras SE

március 19. 14 óra
április 9. 16 óra
április 23. 16 óra
május 7. 16.30 óra

Nyirád – Apácatorna május 21. 17 óra
Nyirád – Sümegprága június 4. 17 óra
Nyirád KSE – Nyirád Öregfiúk búcsúi mérkőzés
június 11. 16 óra

Minden kedves olvasónak boldog újévet kívánok!
Fermos László a Nyirád KSE elnöke
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