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II. Kányafesztivál 2009. szeptember 26.
Szeretettel meghívjuk Nyirád község lakosságát a II. Kányafesztiválra.
Helyszínek: Mővelıdési Ház és sportpálya
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MADÁRÉBRESZTÉS - megnyitó (köszöntı beszéd,
Nyitnikék Óvoda nagycsoportosainak mősora)
VARJÚDOMBI MESÉK - versmondó verseny
VARJÚFÉSZEK - kézmőves játszóház
SZÁRNYPRÓBÁLGATÁS - aszfaltrajz verseny
MADÁR LESEN - sportvetélkedı
EBÉD - fızıverseny eredményhirdetése
BALAMBÉR - PÁPAI PEGAZUS SZÍNHÁZ BÁBMŐSORA
VERSENYEK EREDMÉNYHIRDETÉSE
NYIRÁD ÖREGFIÚK – MEGYEI KÖZGYŐLÉS VÁLOGATOTT
labdarúgó mérkızése a sportpályán
HOMOK KINCSEI HASTÁNCCSOPORT NYIRÁD
DALLAMVILÁG MUSICAL CSOPORT
Nyirád-Delta-Cat-Beo SE - Somlóvásárhely nıi labdarúgó mérkızése a sportpályán
SÜMEG SHOW TÁNCEGYESÜLET
ETÜD ÉNEKSTÚDIÓ KÖNNYŐZENEI ÖSSZEÁLLÍTÁSA
SÜMEG NÉPTÁNCEGYÜTTES
MEGLEPETÉS MŐSOR AZ ÚMVP támogatásával
(Új Magyarország Vidékfejlesztési Program)
SZTÁRVENDÉG: COZOMBOLIS
Sunny’ s faction Tánccsoport
Stargirls Tánccsoport
Légmán Nikoletta
KARAOKE
HYPERION TŐZZSONGLİR SHOW
TOLLASBÁL
További programok:
- Arcfestés
- Légvár
- ÚMVP sátor
- Rajzkiállítás
(rajzpályázatra beérkezett rajzokból)
- Herczeg Zsuzsanna festménykiállítása

SZERETETTEL VÁRJUK, ÉS KÍVÁNJUK, ÉREZZÉK JÓL MAGUKAT!
Nyirád Község Önkormányzata
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Veszprém Megyei Önkormányzat hírei
Nemzetérdek a fiatalok egészsége - A középiskolás
fiatalok a nemzet eltartó képességét jelentik 2020-2060-ig,
egészségi állapotukról viszont egy felmérés kritikus képet
mutatott.
Ezért
a
megye
fenntartásában
levı
intézményeinél összefogást kezdeményez az illetékesekkel a helyzet javításáért – hangoztatta dr.
Kovács Zoltán, Pápa polgármestere, a megyegyőlés Egészségügyi Bizottsága elnöke egy, a
témában rendezett konferencián, Balatonalmádi-Vörösberényben, augusztus 27-én.
A találkozóra az intézmények testnevelı tanárait, illetve a diáksport bizottságok elnökeit hívták
meg. A sajtótájékoztatón Lasztovicza Jenı megyei elnök elmondta: a megyei önkormányzat, a
Pannon Tudományos Közhasznú Egyesület (PTKE) és a Magyar Sporttudományi Társaság azzal
a céllal hívta össze a mostani találkozót, hogy megoldást keressenek az eredmények javítása
érdekében. A diákokról szóló felmérés a megyei fenntartású középiskolások körében közel ezer
diák egészségi állapotát tükrözi, amely katasztrofális. Ily módon nem mozognak, vagy nem is
vesznek részt a kötelezı testnevelés órákon, iskolán kívül a diákok zöme nem sportol, sokan
fogyasztanak alkoholt, drogot, dohányoznak. Ezért a közgyőlés megbízta az egészségügyi, illetve
az oktatási, ifjúsági és sportbizottságot, hogy foglalkozzon az üggyel. Ezt a célt szolgálja a mostani
konferencia is, amelyet a bizottságok határozata alapján rendeztek meg. A parlament
szakbizottsága egyébként már tárgyalt a fiatalok kritikus állapotáról.
Dr. Kovács Zoltán bizottsági elnök elıadását összegezve kifejtette: a megye önmagában kevés a
feladat megoldásához, szükség van partnerekre, ilyen például az ÁNTSZ, a fogyasztóvédelem, a
sportigazgatóság, a szakértık és orvosok. A szemléletmód-váltásba be kell vonni a szülıket, és a
munkát már az óvodában célszerő megkezdeni. Érdemes számítani az egyetemistákra, hiszen
ismert, hogy a legnagyobb amerikai atlétikai és úszóklubok az egyetemek mellett alakultak ki.
Fontos a létesítményfejlesztés, amely a mostani válságos helyzetben nehézségbe ütközik.
Versenyzésre alkalmas uszoda nincs minden kistérségben. Pápán 15-25 millió forintot költenek
évente úszásoktatásra, óvodában, általános iskolában mindenkinek meg kell tanulnia úszni.
Korábban a városi versenyen 60-70 versenyzı indult, tavaly már 350. Dr. Kovács Zoltán kiemelte:
a minap elkészült egy kontrollmérés a megyei fenntartású középiskolások 9. osztályába járó
diákokról. Ennek eredménye a honlapon is megtalálható lesz. Elkeserítıek az adatok, ugyanis a
fiatalok 70-85 százaléka fıként internetezik szabadidejében, csak kevesen sportolnak.
- Ez kritikus, hiszen a középiskolás fiatalok a nemzet eltartó képességét jelentik a 2020-2060-ig.
Össztársadalmi problémát eredményez, még több egészségügyi kiadást jelent, ha nem
egészségesek a fiatalok – fogalmazott a bizottsági elnök.

Veszprém megye infrastruktúrában gyenge
Lemarad gazdasági teljesítményünk a kedvezıtlen
közlekedési feltételek miatt másokéhoz, noha az
export-import forgalom zöme Nyugat-Európába irányul
– mondta dr. Markovszky György kamarai elnök a 8as útról szóló konferencián a megyeházán,
szeptember 8-án.
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a
Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Középdunántúli
Regionális
Fejlesztési
Tanács
szervezésében újabb találkozón vitatták meg a felek a 8-as út fejlesztési kérdéseit, aktualitásait.
- Nem kell szorgalmazni az érintett út építését, mert az folyamatban van – fogalmazott Hónig Péter
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter. Hozzátette: a pénz ugyan kevesebb, de a
várpalotai elkerülı út megépül, a munkát 2011-ben megkezdik, és 2013-ban befejezik. Emellett
megerısítik a 8-as úton a burkolatot és átépülnek a csomópontot is. A tárca elsı embere üdvözölte
a Veszprém megyére jellemzı összefogást, a beruházásban tanúsított konszenzust.
Elhangzott még: az M8-as autópálya megépítésére kevés az esély, ugyanakkor cél a 8-as út
gyorsforgalmivá tétele. Ebben az érintett polgármesterek is egyetértettek.
Forrás: http://www.vpmegye.hu
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Önkormányzati hírek
Táncszakkörök - A kényszerő megszorító intézkedések
ellenére önkormányzatunk arra törekszik, hogy támogassa a
helyi iskolai szakköröket, tánccsoportokat. A képviselıtestület döntése értelmében – egyelıre 2009. szeptember 16tól 2009. december 31-ig - az óvodás és általános iskolás
gyermekek táncszakkör céljából térítésmentesen vehetik
igénybe a tornatermet, és elsıbbségük van az idıpont
megválasztását illetıen a többi terembérlıvel szemben.
A középiskolások, a felnıttek, illetve a vegyes korú csoportok
továbbra is a korábban megállapított óradíjat fizetik.
A mővelıdési ház fenntartása, főtési, világítási költsége olyan magas, hogy célszerőnek tartottuk
ezeket a csoportokat a kultúrházból a tornaterembe átirányítani. Emlékeztetıül a fizetendı díjak:
Tornaterem használati díja:

- nyirádi lakosoknak

1.500 Ft/óra

- vidéki lakosoknak
2.200 Ft/óra
Diákigazolvánnyal rendelkezı, 18 éves kor alatti nyirádi diákok a tornatermet
csoportosan, elızetes idıpont egyeztetés alapján, maximum heti 2 óra
idıtartamban térítésmentesen vehetik igénybe.

Lomtalanítás

- Önkormányzatunk 2009. október 12-tıl
lomtalanítást szervez, melynek keretében térítésmentesen elszállítjuk az
ingatlanok elé kirakott, feleslegessé vált tárgyakat. Felhívom a lakosság
figyelmét arra, hogy csak olyan tárgyat tudunk elszállítani, amelyet emberi
erıvel (2 fı) a gépjármőre fel lehet rakni, megfelelıen össze van csomagolva,
illetve kötözve. A szétszórt hulladékot nem áll módunkban összeszedni. Nem
szállítjuk el a veszélyes hulladékot, pl. akkumulátort, hőtıszekrényt, egyéb
elektromos hulladékokat, valamint autógumit és az építési törmeléket.
Itt hívom fel a figyelmüket arra, hogy a kiselejtezett elektromos háztartási eszközöket, gépeket a
mővelıdési ház pincéjében győjtjük össze, ahonnan újrahasznosításra továbbszállíttatjuk. Az
elektromos hulladékot bármikor lerakhatják a pince bejárata elé, az elszállításáról gondoskodunk.
Kérem Önöket, hogy amennyiben felesleges fémhulladékuk van, azt ne rakják ki az utcára,
értesítsék errıl a polgármesteri hivatalt a 88/235-001 telefonszámon. A fémhulladékot külön,
folyamatosan elszállítjuk, azzal nem kell megvárni a lomtalanítás idejét.
Kérem, hogy vegyék igénybe a lomtalanítási szolgáltatást, és a felesleges tárgyakat még elızı
nap rakják ki az ingatlanuk elé úgy, hogy az a közlekedést ne zavarja!
Sarkadi-Nagy András polgármester

A polgármesteri hivatalban új köztisztviselı dolgozik.
Vagányi Diána 25 éves, tapolcai lakos 2009. augusztus 10-tıl látja
el a pénzügyi ügyintézıi és pénztárosi feladatokat.
A pénztár nyitva tartási ideje változatlan,
kedden 1000 – 1200, csütörtökön 1400 – 1600 óra között.
Könnyid Erika jegyzı
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A közigazgatásban történı munkavállalás új feltétele
a közigazgatási versenyvizsga
A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény változása miatt a jövıben csak az jelentkezhet
köztisztviselıi álláspályázatra, aki sikeres versenyvizsgát tett. A törvény szabályai szerint a központi,
területi és helyi államigazgatási szervek vezetıi állásaira kiírt pályázatok esetén 2009. július 1-tıl, 2009.
december 1-tıl pedig általános kötelezettségként, minden köztisztviselıi pályázat esetén versenyvizsga
megléte szükséges.
A versenyvizsga célja annak felmérése, hogy a jelölt rendelkezik-e a közigazgatásban való
munkavégzéshez szükséges mőveltséggel, készségekkel és képességekkel.
Jogi háttér: A közigazgatási versenyvizsga kötelezettséget a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény írja elı. A közigazgatási versenyvizsga részletszabályait a közigazgatási versenyvizsgáról
szóló 126/2009. (VI. 15.) Kormányrendelet tartalmazza.
Jelentkezés és vizsgahelyek: Versenyvizsgát a jelölt az általa szabadon választott vizsgaszervezınél
tehet, melyet a versenyvizsgára történı jelentkezéskor jelöl meg. A Közép-dunántúli régióban 2009.
szeptember második felétıl a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal szervez vizsgát minden
megyeszékhelyen (Székesfehérvár, Tatabánya és Veszprém).
Közigazgatási versenyvizsgára 2009. július 1-tıl a „KIWI” rendszeren keresztül, a http://kiwi.kszk.gov.hu
nyilvános internetes címen regisztráció után lehet jelentkezni, a választott hely és idıpont megjelölésével
illetve postai úton a jelentkezési lap beküldésével (KSZK, 1518 Budapest, Pf. 26.).
A vizsgakövetelmények (tantárgycsoportok)
• alkotmány- és jogi ismeretek,
• közigazgatás-tudományi és közigazgatási ismeretek,
• társadalomismeretek,
• gazdasági és pénzügyi ismeretek,
• emberi jogi, etikai és adatkezelési ismeretek.
A vizsga felépítésének és menetének rövid ismertetése: Versenyvizsgát (az iskolai végzettségnek
megfelelıen) közép- és felsıszinten lehet tenni. A vizsga két részbıl (írásbeli és szóbeli) áll, melyek külön
napokon kerülnek megrendezésre. Az írásbeli vizsga folyamán a jelölt számítógépen egy teszt-feladatsort
old meg, és egy esszé kérdést fejt ki. Az írásbeli vizsga a jelölt lexikális és tárgyi tudása mellett a helyesírást,
stílust, valamint az informatikai felkészültséget is méri. A szóbeli vizsgán a tárgyi tudás mellett a jelölt
lényeglátási képessége, kommunikációs-és beszédkészsége, valamint problémafelismerı és reagáló
képessége kerül értékelésre.
A felkészítı tanfolyam: A közigazgatási versenyvizsgára felkészítı tanfolyam nem kötelezı. Lehetıség
nyílik a legmodernebb technológiák segítségével online, de hagyományos, tantermi képzés keretében is a
felkészülésre. A tananyaghoz való egyszerő online hozzáférés ingyenes, de a tutori közremőködés, azaz
segítı tanár igénybevétele térítésköteles. A tutor igénybevételének díját a KSZK honlapján teszi közzé
(http://kiwi.kszk.gov.hu). Hagyományos tanfolyamot a regionális államigazgatási hivatalok és kirendeltségeik,
valamint a felnıttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplı szervezet vagy személy is
szervezhet. Ilyen tanfolyamot a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal is szervezni fog,
várhatóan október hónaptól minden megyeszékhelyen (Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém). A tanfolyam
idıpontjáról, a részvétel anyagi feltételeirıl a hivatal a késıbbiekben ad tájékoztatást honlapján (Veszprémi
Kirendeltség: www.veszpremkozig.helyinfo.hu), illetve a "KIWI" rendszeren keresztül. Felkészítı
tanfolyamra szintén a http://kiwi.kszk.gov.hu nyilvános internetes címen regisztráció után lehet jelentkezni, a
választott képzési helyszín és idıpont megjelölésével.
A vizsga díja, díjkedvezmény: A versenyvizsga díja 2009-ben 19.325 Ft. Az írásbeli vizsgarész díja 7.730
Ft, a szóbeli vizsgarész díja 11.595 Ft. A befizetéshez szükséges csekkszelvényeket az államigazgatási
hivatalnál lehet beszerezni.
A jelöltek meghatározott köre (hátrányos helyzető vizsgázó, a fogyatékos vizsgázó stb.) mentesül a vizsgadíj
50 %-a alól! Az a jelölt, aki eredményes köztisztviselıi álláspályázata nyomán felvételt nyer valamelyik
közigazgatási szervhez, visszakapja a vizsga díját!
A további részletekrıl (tananyagok, tesztkérdések stb.) regisztráció után a http://kiwi.kszk.gov.hu
honlapon tájékozódhat!
KdR Államigazgatási Hivatal Veszprémi Kirendeltsége, Dr. Kovács Imre kirendeltség-vezetı
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Az állampolgári jogok
országgyőlési biztosának felhívása
Veszprém megye polgáraihoz
TISZTELT ÁLLAMPOLGÁROK! Ha úgy ítélik meg, hogy valamely hatóság,
illetve közszolgáltatást végzı szerv alapvetı jogaikkal összefüggésben visszásságot,
sérelmet okozott Önöknek, kérhetik az állampolgári jogok országgyőlési biztosának
segítségét. Panaszaik továbbításához a biztos kérésére győjtıládák állnak a
rendelkezésükre a következı helyszíneken:
Ajka Város Polgármesteri Hivatala
8400 Ajka, Szabadság tér 12.
Balatonalmádi Város Polgármesteri Hivatala
8220 Balatonalmádi, Széchenyi u. 1.
Balatonfüred Város Polgármesteri Hivatala
8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
Devecser Város Polgármesteri Hivatala
8461 Devecser, Petıfi Sándor tér 1.
Pápa Város Polgármesteri Hivatala
8500 Pápa, Fı u. 12.
Sümeg Város Polgármesteri Hivatala
8330 Sümeg, Béke tér 7.
Tapolca Város Polgármesteri Hivatala
8300 Tapolca, Hısök tere 15.
Várpalota Város Polgármesteri Hivatala
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Zirc Város Polgármesteri Hivatala
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
A panaszládákba 2009. október 1-tıl 2009. október 31-ig dobhatják be leveleiket, lehetıleg csatolva a
panasszal kapcsolatos iratok fénymásolatait.
Beadványukat 2009. október 31-ig postán is elküldhetik az Országgyőlési Biztos Hivatalához (1051.
Budapest, Nádor u. 22.), vagy e-mailben is továbbíthatják azt a panasz@obh.hu címre.
Panaszaikat a biztos kivizsgálja, illetve – amennyiben nem tartoznának a hatáskörébe – továbbítja az
illetékes hatóságnak. Az esetleg szükséges meghallgatás idıpontjáról írásbeli értesítést küldünk.
Hatáskör hiányában az országgyőlési biztos nem tud segítségükre lenni, akkor ha
- az ügyben nem merítették ki a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetıségeket,
- az ügy 1989. október 23-a elıtt indult,
- jogerıs határozatát egy évnél régebben hozta meg a hatóság,
- az ügy elbírálása ügyészi és bírósági hatáskörbe tartozik.
Prof. Dr. Szabó Máté s.k. az állampolgári jogok országgyőlési biztosa

Fogszabályozási szakellátás - Lasztovicza Jenı, a Veszprém
Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnöke értesítette önkormányzatunkat arról, hogy
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2009. augusztus 1-jétıl Nyirád lakossága számára a
Dr. Erdélyi Árpád Fogászati Praxis Kft. (dr. Somos Róbert fogszabályozó
szakorvos) által nyújt fogszabályozási szakellátást a szolgáltatóval kötött közremőködıi
szerzıdés alapján. A szakellátás a Veszprém, Stadion u. 21. szám alatti rendelıben
történik.
A rendelési idı: kedden és szerdán 8.00 – 20.00, csütörtökön 8.00 – 14.00 óra között.
A rendelésre elızetesen idıpontot a 88/410-335-ös telefonszámon lehet kérni.
Sarkadi-Nagy András polgármester
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Napközis tábor
Az idei évben is táborozhattak a helyi általános iskolás
gyermekek, melyre az idén augusztus 10. és augusztus
14. között került sor. Így 55 gyermek tölthette aktív
pihenéssel, jó hangulatban a nyári szünidı végének
közeledtét.
Az idén is igyekeztek a szervezık változatos
programokat összeállítani a táborozók számára. Az öt
napon 10 felnıtt kísérı segítette az önfeledt
kikapcsolódást. A tábor ideje alatt a Mővelıdési Háznál
gyülekeztek reggel 8 órára a gyerekek.
Az elsı nap a már hagyományos módon indult,
reggelivel,
tornával,
programok,
szabályok
ismertetésével, majd csapatok alakításával, zászló és
induló
készítésével, elıadásával folytatódott. Délután kézmőves
játszóházban vettek részt a táborozók, mely az Ajkai
Kézmőves Mővészeti Egyesület tagjainak vezetésével
zajlott. Az ügyes és szorgos kezek csuhézhattak, textilbıl
tőpárna kalapot, gyöngybıl ékszereket, „szerencse fát”,
bırbıl karkötıt, kulcstartót készítettek.
Kedden annak ellenére, hogy a felhık néha megtréfálták a
csapatot a nap folyamán, kellemes kirándulás kerekedett.
Sümegre utaztunk, ahol a város nevezettességeivel
ismerkedtek a gyerekek. A napi programok közt szerepelt
a vár meghódítása, várjáték megtekintésével egybekötve,
az İsember bánya, a Püspöki Palota és környéke, a Ferences templom és a Kisfaludy Múzeum megismerése
volt a cél.
Szerdán a Mővelıdési Háznál zajlottak a programok. A pápai Pegazus Színház mővészeinek vezetésével
interaktív játszóházban vettek részt kicsik és
nagyok. Az öreg halász és a nagyravágyó
felesége címő mese feldolgozásában vettek
részt a tervezéstıl az elıadásig. Délután
zárásként karaoke show színesítette a napot.
Csütörtökön
Halimbára
kirándultunk,
megtekintettük a Bányamúzeumot, a Szalai
emlékházat, valamint az üveggyárat. Ezt
követıen pedig Pápára ment a csapat,
strandolni.
Péntek a „táncos lábúak” napja volt.
Délelıtt Gacza Roland társastánc-, illem- és
etikatanár teremtett remek hangulatot, amit
délután Szabó Csaba néptánc oktató
folytatott - tánclépések elsajátítása közben némi daltanulás kíséretében.
A tábor utolsó napjának zárásként a tábortüzet körülülve mondhatták el a gyerekek élményeiket,
tapasztalataikat, s közben minden csapat (minden résztvevı gyermek) jutalomban részesült a héten zajlott
különféle vetélkedı díjazottjaiként.
A végeredmény: mindenki csak nyert ezzel a táborral - tudást, ismeretet, emléket és nagyon-nagyon sok
élményt.
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A tábor anyagi támogatásához pályázat útján, hozzájárult a Veszprém Megyei Önkormányzat Kulturális,
Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága.
Támogatóink voltak még a településünkön mőködı
vállalkozók: Miskolczi és Társa Bt., Agro Szıc Kft., BEO
Kft., Varga Gyógyszerészeti Bt., Sarokház Delikát részérıl
Székesi Sándor, Kerek-Perec ABC részérıl Eichinger
László, valamint a helyi Kisebbségi Önkormányzat, az
„Iskola a gyermekekért Közalapítvány”, Vitai és Társa Bt. (a
helyi piacon áruló zöldségesek), és a DRV Zrt. Nem utolsó
sorban finom ételekkel való ellátáshoz hozzájárult az óvodai
konyha személyzete.

Az öt nap alatt kísérıként vettek részt: Czafit Zsófia
mővelıdésszervezı - könyvtáros, Csikány Róbertné
óvodapedagógus, Horváth Anita a helyi óvoda részérıl, Illés
Olga intézményvezetı, Kalányos Andrea a helyi kisebbségi
önkormányzat képviseletében, Keringer Alexandra és
Keringer Nikolett – tanítónık, Németh László (Szera), Piller
Gabriella védını.
A tartalmas programokban bıvelkedı napokért köszönet illeti
a Gyermekjóléti Szolgálat és a táborozó gyerekek nevében
mindazokat, akiknek része volt abban, hogy az idei évben is jó
hangulatú, kellemes hetet tölthettek a gyerekek együtt. A támogatásoknak köszönhetıen a tábor napjai, a
programok így válhattak gazdagabbá, színvonalasabbá. Úgy vélem, minden gyereknek egyaránt

kellemes emléket jelentettek ezek a napok. Reméljük,
hogy jövıre is megrendezésre kerülhet a tábor - amit a
gyerekek izgatottan várnak minden évben -, hasonlóan
tartalmas, értékes programokkal színesítve.
Itt említem meg, hogy
- július 30-án és augusztus 3-án kézmőves játszóházban
vehettek részt a gyerekek a Mővelıdési Háznál,
- szeptember 11-én pedig a lakosság felajánlásaiból
összegyőlt ruhák közül válogathattak kedvükre, és
vihették a kiválasztott holmikat az érdeklıdık a
piactéren szervezett börze keretében.
Bízom benne, hogy a jövıben is a segítı jóindulatra számíthatunk, és tudjuk szolgálni gyermekeinket, a
rászorulókat.
Tisztelettel: Sásdi Vanda családgondozó

Építésügy Értesítem a lakosságot, hogy változás történt az építéshatósági ügyintézı
személyét és az ügyfélfogadás idejét illetıen.
Tapolca Város Polgármesteri Hivatala, Városüzemeltetési és Mőszaki Iroda,
Építéshatósági Csoport, Vörös Péter építéshatósági ügyintézı ügyfélfogadási
ideje a nyirádi polgármesteri hivatalban:

páros hét szerdáján 1330 – 1430 óra között.
Könnyid Erika jegyzı
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Szociális Segítı Központ hírei
2009. július 30-án idıseinkkel és hozzátartozóikkal Pápán,
a termálfürdıben töltöttünk egy kellemes napot, köszönjük
az Önkormányzat támogatását az utazás költségének a
térítését illetıen.
İsszel, szeptember 23-án
a nyirádi horgásztóhoz
látogatunk ismét szalonnát sütni, sétálni, élvezni a gyönyörő
környezetet,
ennek
a
programnak
a
sikeres
megvalósításában Simon Balázs képviselı úr szíves
közremőködését kell megköszönünk.
Október 1-jén szeretnénk köszönteni a nemzetközi idısek napja alkalmából a
szépkorúakat. Az ünnepségre ezúton is tisztelettel és
szeretettel hívunk és várunk minden kedves klubtagunkat,
szociális
étkezınket, és
meghívott
vendégeinket.

Program:
1000

-

Ünnepi megnyitó
A nagycsoportos óvódások mősora,
Csikány Róbertné vezetésével
- A 3.-os általános iskolás gyerekek
köszöntıje, Hoffmann Istvánné osztálya
- Idıseink mősora
1300 - Molnár András fıhadnagy „Idısek személy- és vagyonvédelme”
- Közös ima „az idısekkel az idısekért”
- Sásné Döme Ildikó masszírozza a sajgó hátakat
- Teadélután
A nap folyamán házi méz-, sajt-, kenyérkóstolás.
Tisztelettel: Illés Olga intézményvezetı

Banki Hitelkárosultak Információs Irodája
Veszprém megyében elindította tevékenységét. Nehéz helyzetbe került
vállalkozások, családok részére bedılt hitelek, közüzemi tartozások,
végrehajtások, APEH és illeték tartások ügyintézése, károk enyhítése pénzügyi
és jogi segítségnyújtással. (Érdekképviselet, konfliktus-kezelés, stb.)
Cégeknek: APEH, TB, felszámolási eljárások ügyintézése. Ne várja meg, míg a
végrehajtó csenget, idıben jelezze a problémát!
További információk:

 06-70 / 253 29 10

e-mail: valsagkezeles@citromail.hu

Kovács László ügyvezetı igazgató - Aranykártya Hiteliroda és Szolgáltatóház Kft.
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Gyermekvilág - Nyitnikék Óvoda
Intézményünkben
hónapban
jelentıs
munkálatok zajlottak.

augusztus
felújítási

A Kék Cinke Alapítvány, a Szülıi
Munkaközösség
és
az
Önkormányzat
anyagi
támogatásával felújításra került az
óvoda mosdója.
Megtörtént
a
lefolyó-,
illetve
vízcsıhálózat teljes cseréje, új
mosdók, csaptelepek, vécék lettek
felszerelve, és újra lett csempézve,
járólapozva a vizesblokk.
Az Összefogás Nyirádért Egyesület felajánlásából hamarosan új, falra szerelhetı
folyékony szappan adagolók kerülnek felszerelésre a mosdóban.
Idıszerő volt már ez a felújítás, mely megvalósításáért köszönetet mondok minden anyagi
támogatást nyújtó szervezetnek, fenntartónknak a felújítási munkálatokban részt vevı
vállalkozóknak, Sarkadi- Nagy András polgármester úrnak. Igaz Sándor igazgató úrnak,
továbbá azoknak a községünkben foglalkoztatott közcélú dolgozóknak, akik a felújítási-,
és takarítási munkálatokban részt vettek.
Ezúton szeretném az intézményünkben dolgozó óvodapedagógusoknak, dajkáknak
köszönetemet kifejezni odaadó munkájukért, hiszen mindannyian részesei voltunk annak,
hogy szeptember 1-jén egy korszerőbb, esztétikusabb intézményben fogadhattuk
óvodásainkat.
A 2009/2010-es nevelési évben az
óvodai csoportlétszámok a jelenleg
beíratott gyermekek száma alapján
a következıképpen alakulnak:
•
•
•

Kiscsoport: 24 fı
Középsıcsoport: 25 fı
Nagycsoport: 28 fı

Óvodánk ebben az évben is
törekedni
fog
arra,
hogy
megfeleljünk
a
törvényi
elıírásoknak, fenntartói-, és szülıi
elvárásoknak.
Szeretnénk, ha óvodás gyermekeink minél jobb körülmények között fejlıdhetnének. Ezért
tisztelettel kérek minden szervezetet, vállalkozót, szülıket, hogy lehetıségeikhez mérten
továbbra is támogassák intézményünk fejlıdését, szépítését.
Segítségüket elıre is köszönjük!
Tisztelettel: Vers Istvánné tagintézmény-vezetı
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Tökéletes táplálék az anyatej

Egyre több csecsemı halt
meg szerte a világon azért, mert nem jutott anyatejhez. Ezért indította el az
Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF az átfogó programját a csecsemık
egészséges táplálása érdekében. 1992. augusztus 1. óta ünnepeljük világszerte az
Anyatejes Táplálás Világnapját, más néven a szoptatás világnapját.
Ünnepeljük tehát azt a csodálatos anyagot, melyet a nıi szervezet termel, hiszen az
anyatej a világ legnagyobb részén még ma is a gyermekek életben maradásának
legfontosabb feltétele.
Az anyatej nem csupán eledel, hanem orvosság, megelızı „oltás” és immunerısítı,
mely szoros kapcsolatot teremt az anya és gyermeke között. Egyetlen táplálék a baba életének elsı 6
hónapjában, melyre szüksége van. Mert:
o olyan fehérjéket tartalmaz, mely részt vesz a növekedésben / testfelépítésben,
immunrendszer erısítésben,
o tejcukrot tartalmaz, mely az agy számára biztosítja az energiát, segíti a Ca felszívódást a
bélrendszerbıl,
o olyan zsírokat tartalmaz, melyek emésztése könnyebb, mint a tápszereké és részt vesznek az
idegszövet felépítésében, mőködésében,
o élı immunglobulinokat tartalmaz, amelyek segítik a csecsemı fejletlen védekezı rendszerét
(kevesebb bélfertızés, középfülgyulladás, tüdıgyulladás és felsı légúti fertızés a hosszan
szoptatott csecsemıknél),
o elegendı vitamint tartalmaz, csupán a D vitamint kell pótolni,
o csökkenti az allergiás megbetegedéseket,
o összetétele mindig alkalmazkodik a szükségletekhez,
o ingyenes, mindig kéznél van, steril, állandó hımérséklető,
o erısíti az anya- gyerek kapcsolatot,
o aktivitásra serkenti a csecsemıt.
Ne menjünk el amellett a tény mellett sem, hogy az édesanya számára is rengeteg elınye van a
hosszas szoptatásnak:
o természetes fogamzásgátlás; kizárólagosan nem véd a teherbeesés ellen, de
csökkenti a valószínőségét,
o a mell alakjának visszanyerését a szoptatás segíti,
o a szoptatás karcsúsít! - mivel a szoptatás, tejtermelés energiaigényes folyamat,
ennél fogva fogyaszt. Természetesen ez akkor valósul meg, ha az anya nem emeli
meg drasztikusan a kalória bevitelt a megnövekedett szükséglet fedezésére,
o a tartósan több gyermekét szoptató anyáknál a mellrák kialakulásának kockázata csökken.
Remélem, az olvasottak után mindazon anyák, akik még a családtervezés, gyermekvállalás elıtt
állnak, illetve akiknek csecsemıjük van, kedvet és bátorítást kaptak a csecsemıjük egészséges
táplálásához.
Ezúton szeretném megköszönni a csecsemık nevében azoknak az anyukáknak a kitartását, akik
mindent megtettek annak érdekében, hogy minél hosszabban tudjanak szoptatni, ezáltal vigyáztak
gyermekük egészségére!
Tisztelettel: Piller Gabriella védını

Gyermekorvosi tanácsadás
Gyermekorvosi tanácsadás dr. Major Zsuzsa ajkai orvossal az
alábbi idıpontokban várható:
2009. október 5.
2009. november 2.
2009. december 7.

8.15 - 10.30
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Társastánc iskola
Társastánc tanfolyam indul diákoknak és felnıtteknek. A tanfolyam minimális létszáma
10 fı/csoport. A tanfolyam díja 6.500 Ft, mely tartalmazza a teljes tanfolyam díját, az
útiköltséget és a terembérletet.
Idıtartam: 10 alkalom, hetente egyszer.
Megtanulható táncok: Rumba, Szamba, Cha cha cha, Rock and Roll, Paso Double, Mambó, Szalsza,
Boleró, Argentin tangó, Angol keringı, Bécsi keringı, Tangó, Slowfox (Foxtrott).
A tanfolyam idıtartama:
6-12 évesek heti 1 x 60 perc,
13-18 évesek heti 1 x 90 perc,
19-évestıl heti 1 x 90 perc.
TÁNCOKTATÓ: Gacza Roland tánc- és illemtanár
Jelentkezés és információ:

Jelentkezési határidı:

Czafit Zsófia mővelıdésszervezı - könyvtárosnál
06/70/338-54-33
88/235-622-es telefonszámokon,
vagy személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében.
2009. október 7. (szerda)
Részletekben történı fizetésre van lehetıség!
Czafit Zsófia mővelıdésszervezı; könyvtáros

Hogyan védekezzünk, mit fogyasszunk
az új influenza H1N1 vírus ellen?
A fertızés forrása a beteg ember, terjedés cseppfertızéssel (beszéd, köhögés, tüsszentés). Kezdeti
tünetek (ugyanaz, mint más vírusos fertızésnél): rossz közérzet, fokozódó láz, torokfájás,
köhögés, orrdugulás, hányinger, izomfájdalom.
Lappangási idı 1-2 nap, a tünetek szövıdmény nélkül 1 hét alatt megszőnnek.
Védekezés:
- Gyakori kézmosás meleg vízzel, fertıtlenítıszerrel, mely legalább 20
másodpercig tartson.
- Gyakori szellızetés (fıleg nagyobb csoportoknál).
- Köhögésnél, tüsszentésnél egyszer használatos papír-zsebkendıt használjunk, és mindjárt
dobjuk zárható szemétkosárba!
- Ha lehet, kerüljük a tömegközlekedést, csoportos rendezvényeket!
A láz – A szervezet védekezik, 38,5 fokon pusztítja a vírust. Ha nehezen viseli a lázas állapotot,
lábszárát hőtheti vizes törülközıvel, de ne a felsıtestet. A legkönnyebben emészthetı ételeket
válasszuk: mézes-citromos tea keksszel, kompót, burgonyapüré, párolt rizs. Kerülje a fehérjét, a
szokásos húslevest is.
Köhögés – Tegyen egy lavór forró vízbe maroknyi hársfavirágot, hajoljon a forró, illatos víz fölé (legyen
óvatos), a fejét takarja le törülközıvel, 5 percig lélegezzen be a gızbıl, naponta háromszor. Ez az
inhalálás nedvesen tartja a nyálkahártyát, és megszőnteti a száraz köhögést.
Orrfolyás – A vírusok támadása ellen C-vitamin bombával lehet védekezni (szılı, citrom), 1000 mg Cvitamin 5 adagra osztva. Fokozni kell a folyadékbevitelt, naponta 2,5 liter hársfa, csipkebogyó,
gyógynövényekbıl összeállított teafőszert lehet felhasználni. Este vegyen minél melegebb fürdıt, és
bújjon azonnal a paplan alá. Az elesettség ellenszere a sok alvás, melynek során regenerálódik a test.
Természetesen magas láz, tartós köhögés esetén orvoshoz forduljunk.
Október elsı hetétıl a szövıdmények által fokozottan veszélyeztetettek számára a háziorvosnál
elérhetı lesz a térítésmentes oltóanyag.
Az ÁNTSZ ingyenes zöldszáma: 06-80/204-217, ahol hétköznap 8 – 16 óráig, munkaszüneti napon 9 –
13 óráig járványügyi szakemberek válaszolnak a lakosság kérdéseire.
Vigyázzunk egészségünkre és egymásra!
Hockné Kárer Gyöngyi élelmezésvezetı
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A Nyirádi Ifjúsági Klub hírei
2008 októberében újra megnyitotta kapuit a helyi ifjúsági
klub. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a
Polgármester Úrnak, hogy ezt lehetıvé tette. Elsı
nyilvános „fellépésünk” a tavalyi kányafesztiválon volt,
részt vettünk a fızı versenyen és a 3. helyezést értük el.
Kezdetnek
nem
is
rossz!
Köszönjük
a
Nagycsaládosoknak a segítséget!
A fızés után csapatépítı tréninget tartottunk, melyen
érdekes feladatokat, játékokat játszottunk, ezek
segítségével jobban megismertük önmagunkat és
társainkat.
2008 decemberében az Összefogás Nyirádért Egyesület szervezésében Luca-nap volt falunkban,
melyen az elıkészületekben és az esti szórakoztatásban segítettünk. Karaoke-bulit rendeztünk,
ahol elıször csak mi „csillogtattuk” énektudásunkat, majd a közönség soraiból is egyre többen
kedvet kaptak, így egy jó kis bulival zártuk a napot!
Az Önkormányzat segítségével pályáztunk, az így elnyert összeget egy 2 napos kirándulásra
használtunk fel. KÖSZÖNJÜK SZÉPEN! Szigligeten voltunk 2009 áprilisában, ahol a pihenésen
kívül tematikus megbeszéléseket tartottunk, szituációs játékokat játszottunk, terveinkrıl, céljainkról
beszélgettünk.

2009. július 18-án megrendeztük elsı önálló
bálunkat, melyen a hangulatfelelıs Berki Barnabás,
„büféfelelıs” a Fagyöngy eszpresszó volt, akiknek
külön
köszönetet
szeretnénk
mondani
a
segítségükért.

Bízunk benne, hogy legközelebb még több
szórakozni vágyó ember jön el rendezvényünkre! Véleményünk szerint, aki ott volt, jól
érezte magát.

Ifjúsági Klub
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Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Kh. Egyesülete
A nyirádi nagycsaládosok színes programjaiból képekben
és címszavakban:
Csesznek, augusztus 19. – István a király
Darvastó augusztus 22. – Nyárbúcsúztató. A Foglalkoztató
Intézet megvendégelt minket, majd gyöngyöt főztünk,
játszóházaztunk a lakókkal. A Darvastói Foglalkoztató
Intézettıl székeket, irodabútorokat és konyhabútort kaptunk.
Budapest augusztus 27. – Nagycirkusz, jubileumi elıadás
Sopron szeptember 5. –
nagycsaládosok
ıszi
találkozója
Felsınyirádi erdészház
szeptember
12.
–
Gyalogtúra,
majd
az
erdészházban szalonnát
sütöttünk, játszottunk, Borosné Csilla kézmőves foglalkozást
tartott a gyerekeknek.
Készülünk a szeptember
26-i II. Kányafesztiválra.
2009. szeptember 25-én
1600 órától várunk mindenkit
a Rendırházban, aki a
fesztivál
elıkészületeiben
segíteni tud.
NYINA vezetısége

Nyugdíjas Klub hírei – Elızı beszámolónk óta pár sort szeretnénk írni az eltelt
idırıl.
 Április hónapban két alkalommal tartottak termékbemutatót, ahol hasznos dolgokra volt
vásárlási lehetıség.
 50. házassági évfordulójukat ünnepelték Béky Péter és felesége, virágcsokorral és
köszöntı verssel jó egészséget és még sok együtt eltöltött évet kívántunk nekik.
 Az általános iskola Erzsébet téri ünnepségén részt vettünk, koszorúztunk.
 Május utolsó vasárnapján a Hısök napjára emlékeztünk, az intézmények vezetıivel együtt
koszorúztunk, rövid ünnepség keretében.
 Június és július hónapban kirándultunk melegvizes fürdıre, Pápára, majd Zalaszentgrótra.
Minden tagunk és vendégünk jól érezte magát.
 35 éves évfordulóját ünnepelte a Szıci Idısek Otthona, ahol mi is részt vettünk, a lángos
sütést vállaltuk.
 A Halastói horgásztónál is lángost sütöttünk.
Sajnos, szomorú eseményrıl is be kell számolnunk. Fercsák József klubtársunk szeptember 12-én
eltávozott közülünk. Munkáját, segítségét nem feledjük, „nyugodjon békében”. Emlékét a
klubnaplónkban megırizzük.
Nyugdíjas Klub vezetıi és tagjai
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Elektronikus Lakossági Bőnmegelızési Információs Rendszer ELBIR
Lakossági Hírlevél 2009. szeptember
Házaló csalók „házi áldása”:
Hol hit, ott idıs is lehet.
Hol idıs, ott csaló is jöhet.
Hol csaló, ott hiszékenység.
Hol hiszékenység jelen, ott érték biztonságban nincsen!

„Nehéz út” településbiztonsági program – az idısek
védelmében
Szépkorúak „mesés„ szélhámosok hálójában! I. fejezet : Hihetetlen történetek
Az Idısek minden betévedt „vándort” szívesen látnak otthonukban. Leültetik a vendéget az
asztalhoz, a falon pedig az élemedettek igazi hitvallása - fehér anyagra szépen, színesen hímezve
vagy szıve - a házi áldás:
„Hol hit, ott szeretet.
Hol szeretet, ott béke.
Hol béke, ott áldás.
Hol áldás, ott Isten.
Hol Isten, ott szükség nincsen.”
Ami ez alatt történik, az minden, csak nem szeretet és béke, az a bőn, és az érzéketlenség
kifinomult egyvelege, sajnos hazánkban ma már „iparág”! Mindennapjaink jelenségévé vált az a
fajta bőnelkövetési módszer, amikor idıskorúak lakóhelyén megjelennek idegenek, majd különféle
hihetınek tőnı magyarázatokkal, kéréssekkel bejutnak a lakásukba, és a tulajdonos figyelmét
elterelve elemelik értékeiket.
A módszer lényege: Valamilyen ürüggyel juss be az idıs házába! Ha bejutottál, érd el, hogy az
idıs ember elıvegye pénztárcáját, és pénzt a rejtekhelyérıl! Tereld el a figyelmét, és szabadítsd
meg a pénztárcájától és értékeitıl!
Ezt nevezzük trükkös lopásnak! Bemutatását kíséreljük meg egy országos körkép alapján,
felvillantva a leggyakrabban elıforduló eseteket, módszereket. A példákat az élet írta,
szerkesztették a megyei rendır-fıkapitányságok bőnmegelızési osztályai.
Extrém esetek kommentár nélkül
Borsod-Abaúj Zemplén megye egyik városában, egy kertes házban lakó korosabb hölgyet
szólítottak meg a trükkös tolvajok, mondván, a helyi vízmővek alkalmazottjai, és mivel túlfizetést
észleltek a vízdíjszámláján, visszafizetnének pár ezer forintot. Elıkerült a szokásos 20.000 Ft-os
bankjegy, hogy azt elıbb fel kell váltani, így rendezhetik az ügylelet, majd a sértett megtakarított
pénze ezen percben eltőnt rejtekhelyérıl az idegenekkel együtt. A károsult késın kapcsolt,
ingatlana vízvezeték csatlakozással nem rendelkezik! Már késı volt.
Komárom-Esztergom megyében történt, egy idıs bácsihoz tért be a magát papnak kiadó
szélhámos, és hamarosan együtt imádkoztak. Az „Isten szolgája„ megáldotta a karácsonyfát,
miközben pénzt tulajdonított el az idıs úrtól. Másik helyen a „pap” rontást vett le a családról, amiért
fizettek is neki, természetesen a többi pénzt is ellopta. Késıbb a család egyik tagja feljelentést tett,
hogy ıt meglopták, mert a rontás rajta maradt a családon.
Budapest egyik kerületében több szépkorút látogatott meg egy magányos trükkös azzal, hogy
lopják az áramot a házukban, emiatt ellenırizni kell a kapcsolókat. A lakástulajdonosokat ide-oda
küldözgette, kapcsolják fel a helyiségek lámpáit, de elıtte kivette nyakukban lógó aranyláncaikat
nehogy megrázza ıket az áram! Az ékszereket eltulajdonította. Ha nem volt ékszer, feltalálta
magát, ott munkabérre kért elıleget, és a kifigyelt helyrıl vitte el a pénzt.
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Egy településen az elkövetı nı azzal ment be az idıs asszonyhoz, hogy vándorjós. Kérte, vegye
le és elı az ékszereit, tegye egy rongyba azokat és a párna alá, mert különben ezek „zavarják” a
jóslásban. A párna alól csak másnap vegye ki az ékszereket, mert így teljesül be az igen elınyös
jóslat. Az ékszeres batyu természetesen másnap nem volt ott, azt a vándorjós egy óvatlan
pillanatban ellopta.

A trükközı mottója: „Ismerd meg a rejtekhelyet, ahonnan az értéket elviheted! Tereld el a
figyelmet és cselekedj gyorsan”
A trükközı módszere: Veszek bármit, hoztam visszatérítést, ajándékot bárhonnan, egyet kérek,
hogy adjon vissza a 20 ezresbıl, és adjon egy pohár vizet, Én addig az elıvett, vagy a rejtekhelyre
visszatett pénzt megszerzem.
Óvakodjunk az idegenektıl, és ne engedjük be İket lakásunkba! Ha beengedjük, mindig legyen
velünk egy szomszéd, egy rokon. Ha ezt megfogadják, sokkal kevesebb lesz a látogatójuk, de
értékük is megmarad. Amennyiben a hívatlan vendég már akaratuk ellenére belépett otthonukba,
ne hagyják egy pillanatra sem felügyelet nélkül. Amennyiben kellı határozottsággal lépnek fel,
meghátrál és távozni fog.
A „vendégtıl” mindig kérdezzék meg a nevét, írják fel a gépkocsija rendszámával együtt. Tudjuk,
hogy ez nehéz, de segít a szomszéd, a rokon.
Kedves Szépkorúak! Ismeretlent ne engedjenek be portájukra, lakásukba családtag, barát,
szomszéd jelenléte nélkül!
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG,
BŐNÜGYI IGAZGATÓSÁG, BŐNMEGELİZÉSI OSZTÁLY 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161.
Telefon: (46) 514-500/23-27, fax: 27-37 www.bunmegelozes.eu E-mail: bbalap@hu.inter.net

DRV Zrt. tájékoztatója

Tisztelt Fogyasztóink! Ezúton
tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. szeptember 21-tıl Nyirádon átfogóan
ellenırizzük a fogyasztási helyeket.
Az ellenırzést a DRV Zrt. megbízásából a Goldex Hungary Kft. arcképes
igazolvánnyal és megbízólevéllel rendelkezı munkatársai végzik. Az
ellenırzések a településeken lévı valamennyi ingatlant érintik, és
kiterjednek a következıkre: ● vízmérık állapotvizsgálata ● biztosító plombák,
jogi zárak sértetlensége, dokumentáltsága ● illegális bekötések felderítése ●
szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés vizsgálata ● továbbá – a fogyasztási
listán nem szereplı ingatlanok esetében – a vízvételezés formájának, forrásának ellenırzése, és
az illegális csatornahasználat felderítése ● új típusú szolgáltatási szerzıdések megkötése.
Szabálytalan közmőhasználat esetén jegyzıkönyv felvételére kerül sor, szükség esetén tanúk
bevonásával. A szabálytalan használat következménye az elmaradt díjak és az ellenırzés
költségének megfizetése.
Az ellenırzés részleteivel kapcsolatosan felvilágosítással szolgálnak a Goldex Hungary Kft.
helyszíni munkatársai, valamint a DRV Zrt. Info Vonala (06 40 240 240).
Kérjük tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályokkal összhangban járuljanak hozzá az
ellenırzések lefolytatásához, hiszen a közmőhasználat szabályainak betartása – az egészséges,
folyamatos és problémamentes ivóvízellátás és szennyvízelvezetés – mindannyiunk közös érdeke.
A szolgáltatásokat törvénytelenül igénybe vevık költségei a többi fogyasztót, illetve a szolgáltatót
terhelik.
Fogyasztóink megértését és türelmét köszönjük!
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Becsengettek!
Elindult az új tanév, így a nyáron pihenését töltı gyermekeink számára
megkezdıdött az iskolába járás! Az iskolakezdés elıtti napok már az arra való
készülıdés jegyében teltek. A nagyobb bevásárló központokat, írószerboltokat,
könyvesboltokat felkereste minden gondos szülı az oktatásban résztvevı
gyermekével, hogy kellıen felkészüljenek a következı iskolai év kötelezettségeinek teljesítésére.
Az oktatási intézmények – jellemzıen általános iskolák – környékén nagyobb számban
közlekednek gyalogosan, kerékpárral vagy a tömegközlekedési jármővekkel érkezı gyerekek, akik
közül nem mindenki jártas a KRESZ szabályaiban!

İk, akik még csak most kezdik iskolai tanulmányaikat, fıként az
általános iskola elsı osztályosai!
Közlekedésük határozatlan, helyzetfelismerı képességük nem
kifejlett, a rájuk leselkedı veszélyeket és azok következményeit
életkoruknál fogva még nem látják elıre! Figyeljünk rájuk oda, és
legyünk velük kellıen elızékenyek, udvariasak!
Gyermekeink biztonságának szavatolása érdekében az ORFK által
korábban meghirdetett „Az iskola rendıre” akció keretein belül a tanév
elején valamennyi általános iskolánál a reggeli valamint a kora
délutáni órákban rendıri felügyelet vigyázza óvatlan lépteiket. A rendırök segítik a nebulók
közlekedését - gyalogátkelıhelyeken, úttesteken történı átjutásukat, tömegközlekedési
eszközökre szállásukat – az iskolába majd az onnan haza vezetı úton!
A nyár kellemes hımérsékleti viszonyai, a nappali idıszakok hossza már lassan a múlté lesz, itt
van az ısz újra! Rövidülnek a nappalok, ködösebb-párásabb reggelek, csípıs hajnalok
köszöntenek ránk! A legszámottevıbb gondok egyike a síkossá, csúszóssá váló utak, és az
alacsony (fagypont környéki, 0-3 oC fok körüli) hımérséklet. A váltakozó állapotú útfelület - így a
száraz, nedves, jeges, havas - burkolat a gumiabroncsok tapadási tényezıjét megváltoztatja. A
jármővezetınek minden körülmények között számolnia kell a megváltozott környezeti tényezıkkel,
a nem várt helyzetekre.
Az idıjárás és az útviszonyok okozta késést ne a közutakon akarja behozni!
Ideje leellenırizni a gépjármő világító berendezéseinek, akkumulátorának hőtıfolyadék
minıségének és mennyiségének, a gépjármő főtésének, a hátsó szélvédı párátlanító
berendezésének, valamint az elsı szélvédı ablaktörlı lapátjainak minıségét.
Ne várjunk az utolsókig, mert a hanyagság ára drága lehet!
Amennyiben szükséges, a fagyos idı elıtt a zárak és a szélvédı lefagyását meggátoló
folyadékokat vásárolja meg, helyezze el a jármőben. A nyáron használt gumiköpenyeket téli
abroncsra cseréltessék, mivel azok tapadási tényezıi jelentısen csökkenek a külsı +7 oC fok
alatti hımérsékleten. Ellenırizze le a gumiabroncsok profilmélységét, mely az elıírások szerint 1,6
milliméter minimális bordamélység lehet.
Minden körülmények között igyekezzen a látási, idıjárási, valamint útviszonyoknak megfelelıen
megválasztani jármőve sebességét. Az erdıs útszakaszokon, felüljárókon és hidakon áthaladva
számolni kell az útfelület jegesedésének kockázatával. A síkos útfelületen óvatosabb, kimértebb
mozdulatokkal fékezzen, mivel a fékút hossza is jelentısen megnövekszik.

Ne feledjük el, hogy a velünk együtt utazó gyermekeink, családtagjaink, barátaink és
ismerıseink biztonságáért mi magunk vagyunk a felelısek, akik vezetünk!
Molnár András r. fhdgy. - Tapolcai rendırkapitányság, megelızési elıadó
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Bergán Jancsi élete

Bergánt ez a magyarázkodás megnyugtatta,
barátsága jeléül vállon veregette az ördöngıs nıt, s
indult vissza társaihoz, miközben érezte, a testét
eddig még nem tapasztalt, ismeretlen eredető
fáradság keríti hatalmába, és minden vágya az,
hogy jól kialudja magát, de így voltak ezzel nagyokat
ásító cimborái is.
Duss Lajos csak erre várt, s kárörvendı vigyorra
torzult
arccal
mutatta
a
rogyadozó
lábú
haramiáknak, ki hova térjen nyugovóra. A
kisszobába Bergán Jancsi feküdt le alkalmi
babájával, Szép Ferkó a nagyszobába, Radics Pista
pedig az iskolateremben talált magának helyet, és
az épület vastag falai kevéssel késıbb már a
horkolás rút zaját visszhangozták. Ezt hallva a
bosszúszomjas házaspár a készenlétben álló nyolc
pandúrt lehívta a padlásról, akik bizony kedvetlenül
hagyták oda ırhelyüket, mivel még ekkor is erısen
tartottak az erdı kábulatba zuhant, magatehetetlen
fiaitól, így némi tanakodás után arra az
elhatározásra jutottak, hogy támadás elıtt silány
puskáikkal megsebesítik, ezáltal harcképtelenné
teszik ıket.
A törvény rideg ırei szétoszolva azoknak a
helyiségeknek az ajtajához osontak, amelyikekben a
rettegett ellenfeleik békésen aludtak, majd
vezényszóra benyitottak a hálótermekbe, s szinte
egyszerre dördültek el halálhozó fegyvereik.
Bergán
Jancsi
valami
iszonyatos
erejő
ökölcsapáshoz hasonló, borzalmas ütést érzett a
fején, aztán testét hirtelen felkapta az elmúlás sötét
tengere, és haragosan morajló hullámain magával
ragadta. A híres betyárvezér végleg befejezve
bujdosását, holtan hevert a vérétıl pirosló
párnahuzaton, miközben mellette fekvı szeretıje
hisztérikusan sikoltozott, ám amikor a diadalittas
egyenruhások szigorúan rárivalltak, bújjon az ágy
alá nehogy neki is baja történjen, elhallgatott, és
villámgyorsan teljesítette a parancsot.
Az alacsony termető, de óriás erejő Radics Pista
több kisebb sérülést okozó lövést kapott, azonban
elég erısnek érezte még magát, s a rárontó két
pandúrt megragadta, és kihurcolta az udvarra, ahol
úgy összeütötte a fejüket, hogy azok szédülten
rogytak a földre, míg végre a segítségükre sietı
társaik leteperték, s ártalmatlanná tették a
kétségbeesetten védekezı szegénylegényt.
Szép Ferkó orrát is megcsapta a lıpor kesernyés
szaga, de csak akkor tért kábulatából teljesen
magához, amikor a vármegye fegyveresei
kirángatták az ágyból, és durván megkötözték.
A harci zajok elcsendesülését követıen Duss Lajos
befogott a szekerébe, amire úgy dobták fel Bergán
vérbefagyott tetemét, mintha csupán egy kivágott,
tőzrevaló fa lett volna, nem pedig ember, majd az
alattomos, vesztüket okozó házaspárra fenyegetı
szitkok áradatát zúdító cimboráit és keservesen
zokogó kedvesét is a lovaskocsi után kötötték, s a
rend gyıztes ıreitıl közrefogva valamennyiüket a
siklósi várba kísérték, ahol a két haramiát röviddel
késıbb kötél általi halálra ítélte a bosszúra szomjas
hatalom.

4. rész

A bitófa alatt Szép Ferkó beszédet tartott az
összegyőlt,
betyárok
akasztására
kíváncsi
sokaságnak, figyelmeztetve a szülıket, hogy
gyermeküket már az elsı lopásnál keményen
fenyítsék meg, ne úgy tegyenek, mint az ı szülei,
akik elnézték rossz tetteit, kisfiúként tojáson kezdte
a tolvajlást, felnıttként csikón folytatta, s most a
nyakára szoruló huroktól fogja befejezni sanyarú
életét.
Az erdei legények tragikus halálát követıen Dussék
sem laktak sokáig Bogdásán, mivel igen hamar
szembesülniük kellett fondorlatos cselszövésük
méltó következményével, ugyanis a Bergánékat
támogató nincstelen, nyomorba süllyedt emberek
undorral fordultak el tılük, megvetıen kiközösítve
ıket. A haramiákat tırbecsaló házaspár erısen
tartott
a
vezér
Horvátországba
távozott,
szabadlábon levı pajtásainak méltó haragjától is,
ezért aztán néhány nap múlva családostól Siklós
várába menekültek, s az ódon, vastagfalú
erıdítményben egy éven át lakhattak a helyırség
óvó védelmében. Innen Pécsre költöztek, ahol Duss
Lajost – talán a hatóságok nyomra-vezetésének
elismeréseként – csendbiztossá választották, ám
állását a következı tisztújításkor elvesztette, ezután
segédtanítóként tengette tovább az életét,
öregségére nyugdíjat sem kapott, és nagy
szegénységben halt meg.
A Bergán-féle bandának Horvátországból idıközben
valóban visszatért tagjai – mivel Dussék közelébe
nem juthattak, hiszen ekkor még katonák ırizték
biztonságukat – bogdásai orgazdájukon, Pap
Jánoson álltak kegyetlen bosszút, mert úgy
gondolták, ı is közremőködött cimboráik kézrekerítésében. Pedig hát a földmőves csak
jóhiszemően összeköttetésbe hozta ıket a kétszínő
tanítóval, s ha sejti, hogy Duss a szegénylegények
vesztére tör, aligha cselekszik így. De Gelencsér
Jóska, Kara Miska, Csucsi Gyuri és Vörös Miska
árulónak vélték a gazdálkodót, ezért egy verıfényes
nyári délután rátörtek portájára, fiával együtt
kikísérték az utcára, ott letérdeltették, s a ragyogó
napsütésben
mindkettıjüket
agyonlıtték.
A
szerencsétlen emberek kivégzését nyugodtan
megtehették, ugyanis a házaikba zárkózott falusiak
közül senki sem sietett a bajbajutottak segítségére,
így aztán véres tettük elkövetése után a haramiák
minden akadály nélkül húzódtak a buja ısvadonok
rejtekadó mélyébe, és tovább meneteltek a
csontkező kaszás árnyékának sötét völgyében.
Az 1863-as esztendı tőzforró nyarán az örök csend
honába távozott Bergán Jancsi hosszú éveken át
volt a végtelen erdıségek rettegett lakója, azonban
bandavezérként alig fél éven keresztül tudta csak
folytatni kárhozatos tevékenységét, ám az
átlagosnál tragikusabb halála által e szőkre szabott
idıszak alatt is kitörölhetetlen nyomot hagyott a
dunántúli
betyárvilág
Forrásjegyzék:
Gönczi Ferenc – A somogyi betyárvilág
ködbe veszı
Ujkéry Csaba – Zsiványok
múltjában.
Dr. Zákonyi Ferenc – A Gyöngyösi csárda
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A község halottjai
Az elmúlt idıszakban a következı nyirádi lakosoktól vettünk végsı búcsút:
Horváthné Kulcsár Katalin 39 éves,
Csizmazia Dezsı 90 éves,
Svendor István 75 éves,
Szıke Józsefné Németh Mária 68 éves,
Szabó Ferencné Németh Margit 91 éves,
Felker Tamás 41 éves,
Puha Józsefné Adrián Margit 73 éves,
Fercsák József 70 éves volt.
A hozzátartozóknak ıszinte részvétünk!

Házasságkötés
Hock László és Keringer Nikolett
a legújabb házaspár Nyirádon.
Gratulálunk, és szívbıl kívánjuk, hogy életre szóló társaik legyenek egymásnak!

GÓLYAHÍREK
Ismét örömmel számolhatunk be róla, hogy újszülöttekkel gyarapodott Nyirád lakossága.
Megszületett
Andrónyi Ákos
Andrónyi Miklós és dr. Varga Ildikó Mária gyermeke
Gál Rebeka Gál Richárd Ferenc és Lakos Éva gyermeke
Kocsis Nóra Vivien Kocsis György és Balog Éva gyermeke
Óvári Hanna Óvári Attila és Szabó Tímea gyermeke
Németh Júlia
Németh András és Farkas Gabriella gyermeke
Eichinger Léna
Eichinger László és Lukács Edina gyermeke
SOK ÖRÖMÖT ÉS JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK A BABÁKNAK ÉS CSALÁDJAIKNAK!
Kovács Károlyné anyakönyvvezetı

Környezı városaink

okmányirodáiban az ügyfélfogadás rendje a következı:
(Az ügyintézést megelızıen kérjenek telefonon idıpontot!)

Tapolcai Okmányiroda
Hısök tere 15.
06-87/511-150
hétfı: 12.00 – 17.30
kedd:
8.00 – 16.00
szerda: 8.00 – 16.00
csütörtök: 8.00 – 13.00
péntek: 8.00 – 11.30

Ajkai Okmányiroda
Szabadság tér 12.
06-88/521-130

Devecseri Okmányiroda
Petıfi tér 1.
06-88/512-630

hétfıtıl – szerdáig: 7.45 – 16.00
csütörtök:
zárva
péntek:
7.45 – 12.00

Alapító, kiadó és a kiadásért felelıs: Nyirád Község Önkormányzata
8454 Nyirád, Szabadság u. 3. tel./fax: 88/235-001
e-mail: nyiradph@vnet.hu
Nyilvántartási szám: 3.4.1.1787/1999.
Megjelenik háromhavonta, 730 példányban

hétfı:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

7.30 – 15.30
zárva
7.30 – 15.30
7.30 – 13.30
7.30 – 12.30

Sokszorosító szerv:
Kölcsey Nyomda Kft.
Sokszorosítás helye, ideje: 8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
2009. szeptember 18.
Megrendelés száma:
28-23/2009.
Felelıs szerkesztı:
Nagy Gábor
Nyomdai elıkészítés:
Nyirádi Polgármesteri Hivatal

