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Önkormányzati hírek
2009. április 20-án átvehettük a 9/2008. (I.24.) FVM
rendelet alapján EMVA-ból nyújtandó, a kistérségi
közlekedési szolgáltatások fejlesztésének támogatása
címen kiírt pályázati támogatással vásárolt Volkswagen
Crafter típusú, 9 személyes falubuszt. Ezzel egyidejőleg
2.000.000 Ft-ért értékesítettük a régi, Ford Transit kisbuszt,
ez a bevétel forrást biztosít a Volkswagen beszerzésének
önkormányzati önrészére.
Járóbeteg szakellátásra tett ajánlatot a devecseri D-MEDICO Egészségügyi Szolgáltató Kft.
önkormányzatunknak. A képviselı-testület döntése értelmében nem kötünk ellátási szerzıdést a
szolgáltatóval, mert Nyirád községbıl Devecser városba, illetve vissza nem megfelelı a
tömegközlekedés gyakorisága, ezért a nyirádi betegeknek - a testület megítélése szerint - elınyösebb
az ajkai szakrendelések igénybe vétele.
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete döntése értelmében 2009-ben az önkormányzat
nem rendez falunapot. A 2009. évi költségvetési rendeletet a testület ennek megfelelıen módosítja, a
reklám, propaganda kiadási jogcímen a falunapra tervezett összeget - 500.000 Ft-ot - átcsoportosítja a
város- és községgazdálkodás szakfeladatra.
Önkormányzatunk a NYIRlevél kiadásához 80.000 Ft pályázati támogatást nyert a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyőlése Kulturális és Vallásügyi Bizottsága által kiírt médiapályázaton.
A Kánya fesztivál megrendezéséhez is nyertünk pályázati támogatást, így annak megtartására 2009.
szeptember 26-án sor kerülhet.
Sarkadi-Nagy András polgármester

Önkormányzati rendeletek kihirdetése
4/2009. (V. 4.) Ör. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról. Nyirád Község
Önkormányzatának Képviselı-testülete módosította az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló,
többször módosított 2/2008. (II. 15.) rendeletét.
5/2009. (V. 4.) Ör. a 2008. évi zárszámadásról és pénzmaradvány elszámolásról.
6/2009. (V. 4.) Ör. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról szóló
rendelet módosításáról. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a rendeletet 2009.
május 20-i hatállyal az alábbiakkal egészítette ki:
A település belterületén felügyelet nélkül kóborló kutyát az önkormányzat befogja, és megkísérli a
tulajdonos értesítését. Az értesítés módja: az ebrıl készített fekete-fehér fénykép és a külsı
jellemzıirıl szóló leírás kifüggesztése az önkormányzat hirdetıtábláira, illetve közzététele a község
honlapján. Az értesítés eredménytelensége, vagy az eb tartási költségei megfizetésének elmulasztása
esetén – a hirdetménynek 3 napig tartó kifüggesztése, ill. közzététele után – a 4. napon az ebet
állatorvos közremőködésével az önkormányzat kiirtatja. Az eb tulajdonosa kártalanításra nem tarthat
igényt. Ha az eb tulajdonosa a befogással, ırzéssel, tartással kapcsolatos költségeket az
önkormányzat számára megtéríti, az ebet részére vissza kell adni.
Az önkormányzat által befogott kóbor ebek tartásáért fizetendı díj: A befogás díja 2.000 Ft, tartási
költség 200 Ft/nap. A befogási és tartási költségen felül a befogott eb tulajdonosa köteles az állat által
esetlegesen okozott károk összegének, valamint az értesítés (nyomtatás, fénymásolás) költségeinek
megtérítésére.
Könnyid Erika jegyzı
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Az ingatlanok tisztántartási kötelezettsége
A
környezetvédelemrıl,
közterületek
használatáról és az állattartásról szóló 6/2001.
(V.11.) Önkormányzati rendelet 2. § (1)
bekezdése alapján az ingatlan tulajdonosa,
kezelıje, az ingatlan használója (haszonélvezı,
használó, bérlı, albérlı, szívességi használó)
köteles
gondoskodni
az
ingatlanok
tisztántartásáról. E rendelet 2. § (2) bekezdése
alapján az ingatlan tulajdonosa köteles
gondoskodni
a) a ház vagy telek elıtti járdaszakasz és a
zöldsáv teljes területének tisztántartásról,
kaszálásáról,
b) a
csapadékvíz
zavartalan
lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladékok
eltávolításáról (1995. évi LIII. tv. 47. § (1)
bek. e) pont).
A
rendelet
5.
§-a
alapján
az
ingatlantulajdonosok feladata az ingatlanokkal
kapcsolatban:

(1) A község területén lévı ingatlanok
tulajdonosai,
használói
kötelesek
ingatlanukat megmővelni, illetve rendben
tartani, gyomtól, gaztól, szeméttıl, vadon
élı bokroktól megtisztítani.
(2) Az ingatlan tulajdonosa – ahol lehetıség
van rá – köteles gondoskodni az ingatlana
elıtti
közterület
füvesítésérıl,
parkosításáról.
Aki a rendeletet megszegi, 30.000 Ft-ig terjedı
pénzbírsággal sújtható. Kérem a község
minden lakóját, hogy kötelezettségének tegyen
eleget, ellenkezı esetben a 6/2001. (V.11.)
Önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése
alapján a gondozatlan járdaszakasz vagy nyílt
árok tisztítását, kaszálását az önkormányzat
elvégezteti, és a munka költségeit az ingatlan
tulajdonosára terheli.
Könnyid Erika jegyzı

Személyazonosító igazolvány 14 év alatti polgárok részére
Tisztelt Szülık / Törvényes
Képviselık! Az Országgyőlés,
illetıleg a Kormány által
elfogadott
jogszabályok
következtében - 2009. június
28. napjától - a 14 év alatti
polgárok
is
elláthatóak
személyazonosító
igazolvánnyal.
Szükségesnek tartjuk annak
kiemelését, hogy életkortól
függetlenül,
a
személyazonosításra
alkalmas
okmánnyal
(kiskorúak
esetében
személyazonosító
igazolvánnyal vagy útlevéllel)
való
rendelkezés
a
jogszabályok szerint kötelezı.
Az
új
szabályozás
a
Magyarországon
született
újszülött magyar állampolgár
személyazonosító
igazolvánnyal történı ellátását
oly módon rendezi, hogy a

szülı(k) gyermeke/gyermekük
részére elsı ízben már a
kórházban
(szülészeti
intézetben) kérelmezhetik a
személyazonosító igazolvány
kiállítását. A kérelemhez egy
darab
igazolványkép
csatolása szükséges, melyrıl
Önöknek kell gondoskodni.
A szülık/törvényes képviselık
elsı ízben - ugyancsak a
gyermek újszülött korában - a
kórházban
(szülészeti
intézetben)
kérelmezhetik,
hogy
gyermeke/gyermekük
lakcímigazolványába
a
neve/nevük
és
telefonszáma/telefonszámuk
bejegyzésre kerüljön. Ezen
eljárások illetékmentesek.
Mind a személyazonosító
igazolvány,
mind
a
lakcímigazolvány
igényléséhez
szükséges
kérelem
nyomtatványokkal

összefüggésben hangsúlyozni
kívánjuk, hogy azok kitöltése a
szülık számára nem kötelezı,
illetve
azok
bármelyike
önállóan is kitölthetı.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket,
hogy amennyiben a kórházi
kérelem
elıterjesztés
lehetıségével nem kívánnak
élni, úgy az okmányellátásra
irányuló
kérelmüket
a
kórházból
való
távozást
követıen, a hagyományos
rendben, az okmányirodában
terjeszthetik
elı.
Természetesen
mindkét
eljárás ekkor is illetékmentes.
A kérelemhez nem szükséges
mindkét szülı jelenléte az
okmányirodában, elég az
egyik szülı / törvényes
képviselı megjelenése is, és
ekkor a fotót a gyermekrıl az
okmányirodában készítik el.
Kovács Károlyné anyakönyvvezetı
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Elsı Nyirádi Táncgála

hogy a Nyirádon mőködı
megmutathassák tudásukat.

Községünkben 2009.
június
28-án
elsı
alkalommal
került
megrendezésre
a
„NYIRÁDI
TÁNCGÁLA”, melybıl
hagyományt kívánunk
teremteni.
A
rendezvény
célja,
tánccsoportok minden évben

A
rendezvényen
résztvevı
csoportok a következık voltak:
Acro Dance SE (mővészeti
vezetı: Cseh Diána)
Stargirls (mővészeti vezetı: Cili
Brigitta)
Homok Kincsei Hastánccsoport
Nyirád (mővészeti vezetı: Horváth
Kinga)

Vendég
tánccsoportunk
Sümeg
Néptánc Együttes volt. A programot
színesítették Keringer Alexandra és
Légmán Nikoletta dalai, valamint
Siposné Szalai Gabriella fuvola
játéka. A nap zárásaként a BLUR OF
LIE metál, hardcore zenekar adott
egy kis ízelítıt repertoárjából.
A program sikerességérıl a nézık
száma és a tapsok gyakorisága adott
tanúbizonyságot. Jövıre is várunk mindenkit sok szeretettel!
Czafit Zsófia mővelıdésszervezı; könyvtáros
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Nyitnikék Óvodai Híradó
A víz napi kirándulásunkat elhalasztottuk, de az
óvodában érdekes kísérletekkel, kincskeresı
játékokkal, a gyerekeknek apró ajándékokkal
tettük emlékezetessé ezt a napot. Az
érdeklıdı, vidám arcok arról beszélnek, hogy
sikerült kicsit a VÍZ világába varázsolni ıket!
A Föld-Víz napi pályázatra sok csodálatos
munka érkezett, ami dicséri a szülık pozitív
hozzáállását, a gyerekek alkotókedvét!

A segítıkész szülıknek köszönöm, hogy részt
vállaltak a gyermekek szállításában a Horgász
tóhoz! Csodálatos élményekkel gazdagodhattunk
mindannyian, akik ilyen módon ünnepeltük a Föld
napját.

Májusban a középsı- és nagycsoportosokat az
Afrika Múzeumba vittük. A mini dzsungelben való
kalandozás különösen élvezetes szórakozást
jelentett az ovisoknak. A múzeumi belépıt a
Kékcinke Alapítvány fizette, amit ezúton is
köszönök!
Nagy örömmel vették birtokukba a gyerekek a
Kuszi-hernyó mászókát, amit pályázati pénzbıl,
illetve a fenntartó által biztosított önrészbıl sikerült
megvásárolni.
A Nyitnikék-gyermeknapon újszerő élmény is várta
a kicsiket, hisz a szülık mesejelenettel
köszöntötték, illetve különbözı finomságokkal is
megvendégelték az apróságokat.

A kitalálós játékok, csatakiáltások, mozgásos
feladatok, a célba dobás, a játszóház, az
aszfaltkréta-rajz,
mind-mind
a
gyermekek
szórakozását szolgálta, s ki-ki megtalálhatta a
neki tetszı tevékenységet. A játékokról,
szervezésrıl az óvónık gondoskodtak.
Az önfeledt, gondtalan játék évei immár véget
értek
azoknak
a
gyerekeknek,
akik
szeptemberben már iskolások lesznek.
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Azt kívánom nekik, leljék meg a tanulás örömét, a szülık pedig elfogadó szeretettel, segítı türelemmel
foglalkozzanak a gyermekeikkel!
Jó pihenést kívánok mindenkinek, s szeptember 1-jén szeretettel várjuk az óvodában a gyerekeket!
Szabóné Kecskés Mária óvodavezetı
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Erzsébet királyné Általános Iskola hírei
Fejlesztések: A fejlesztésre költhetı anyagi forrásaink igen korlátozottak voltak. Ennek ellenére a
következı felújítások, felszerelés vásárlások történtek:
Tisztasági meszelés történt 2008 nyarán minden tanteremben. Az elsısök termét Gelencsérné Lukács
Klára tanító a férjével teljesen felújította. A szülıi munkaközösség támogatásával új kerti padok kerültek
az intézménybe. A számítástechnikai terem, nagy részben felajánlásból, teljesen megújult. Festés,
tapétázás után elektromos vezetékek hálózata lett kiépítve benne. Vállalkozók támogatásával korszerő
asztalok lettek beállítva az informatikai eszközök kényelmesebb használatához. Az informatikai
normatíva segítségével az egész felsı tagozatban lecserélhettük a tanulói asztalokat, székeket. Ebbıl
a normatívából három új írásvetítıt és szoftvereket vásároltunk. Kialakítottuk az iskolai könyvtárat, amit
folyamatosan bıvítünk. A tornaterem öltözıinek vizesblokkjában lecseréltük a csapokat, befejeztük a
járólapozást a WC-kben és a tanári szobában (pályázati támogatás és Kocsis László segítségével). Az
öltözık ablakainak szigetelése megtörtént. A tornaterem parkettájának megújítása teljes egészében
önkormányzati támogatásból valósult meg. A régóta problémás felsıs épületi mellékhelységek
felújítására és ablakcserére is sor került és kerül a megyei önkormányzati képviselık keretébıl. Új,
nagyobb teljesítményő főnyírót vásároltunk. Minden terembe gurulós médiaszekrényt csináltattunk.
Pályázati támogatásból ugródombot és sporteszközöket vásároltunk. Öt használt, de jó minıségő
számítógépet kaptunk az iskolai alapítvány és az SZM támogatásával, hogy a növekvı
csoportlétszámok miatt minden gyermek géphez ülhessen órán. Sajnos az elnyert interaktív táblák és
18 számítógép mind a mai napig nem érkeztek meg.
Megkezdıdött az intézmények energetikai felmérése annak érdekében, hogy pályázati úton
takarékosabb főtés- és világítási rendszer kiépülhessen jövıre.
Amint látszik, nem dúskálhattunk az anyagiakban, különösen most,
válság idején nem. Ugyanakkor összefogással, sok segítı szándékkal
és sikeres pályázatokkal, valamint
az önkormányzat támogatásával
mégis
sok
mindent
sikerült
megvalósítani!
Köszönet
érte
minden támogatónknak! Igyekszünk
ezt - az idei évhez hasonlóan - a
tanulmányi
versenyek
szép
eredményeivel meghálálni!
Egy hetes táborozást szervezett az iskolánk a balatonszepezdi
gyermektáborba június 15-22. között. A kísérık Kocsis Edina tanár
és Fercsák Ágnes pedagógiai asszisztens voltak.
Igaz Sándor igazgató

A

nyirádi

iskola

27

diákja

egy

felejthetetlen

hetet

töltött

Balatonszepezd-fürdın,

a
táborban. A
megérkezés elsı percétıl próbáltunk színes programokat szervezni
diákjainknak. Kezdıdött az elsı táborozók felavatásával! A tábori
eskütétel után vicces, érdekes feladatok következtek, melyet
mindenki teljesített, így büszkén vehették át a "tábori diplomát".
Szerencsére az idıjárás is kegyeibe fogadott bennünket!
Gyönyörő, napsütéses idınk volt! A reggeli tornát már elsı nap
leszavazták a gyerekek, helyette tollasoztak, kézilabdáztak és
fáradhatatlanul fociztak. A napi szobaszemléhez viszont szigorúan
ragaszkodtunk, hiszen csodás volt az a pár perc, amíg a faházakat
rendben találtuk. Izgalmas volt a szegedi színészek játéka is, melyen nagyon jól szórakoztunk,
gyerekek-felnıttek egyaránt. A balatonboglári hajókirándulás sem könnyen feledhetı! Diszkóval,
játékkal zártuk balatoni nyaralásunkat.
Kocsis Edina pedagógus
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Szociális Segítı Központ hírei - Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasókat.
A nyári-ıszi hónapok is mozgalmasan telnek intézményünkben. Augusztusban sor kerül a
szokásos évi nagytakarításra, így szeptemberben ismét frissen, megszépülve fogadhatjuk kedves
klubtagjainkat, szociális étkezıinket, illetve a hozzánk betérıket.
A „nyári leállásunk” idıpontja, 2009. augusztus 10. – augusztus 31. Ezt követı elsı
munkanapunk 2009. szeptember 1. kedd. A leállás ideje alatt is fordulhatnak hozzánk
bevásárlás, gyógyszeríratás és kiváltás, takarítás, postai ügyek intézése, stb. kéréssel. A
kolléganık minden hétköznap készséggel állnak a rendelkezésükre. Igényeiket már jelezhetik
most is személyesen, illetve telefonon a 06 (88) 235-388-as számon.
2009. július 30-án a hagyományos, remélhetıleg most is kellemes, jó hangulatú pápai fürdızésen
vehetnek részt azok, akik élnek a lehetıséggel. Bízunk benne, hogy az idıjárás is kegyes lesz
hozzánk, ezúton is invitálunk minden kedves idısünket erre a kirándulásra is.
Szeptemberre tettük át - az idıjárás miatt, a június végére tervezett - szokásos szalonnasütéses
erdészházi összejövetelünket, reméljük, hogy megússzuk a rendezvényt szárazon.
2009. október 1-jén tartjuk az
Idısek
Napját,
melyre
ezúton is szeretettel várjuk
idıseinket, és a velünk együtt
ünnepelni kívánókat.

Üvegfestmények
idıseink keze munkája

Továbbra is várjuk Önöket a Szociális
Segítı
Központ
által
nyújtott
szolgáltatásokkal, forduljanak hozzánk
bizalommal. Kellemes nyarat, jó
pihenést kívánok mindenkinek.
Illés Olga intézményvezetı

Nyári napközis tábor
Kedves Gyerekek, kedves Szülık! Idén nyáron
- hagyományokhoz híven - Nyirád község
Önkormányzata és a helyi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat támogatásával szervezzük meg
nyári napközis táborunkat 60 fı gyermek
részvételével.
Idıpontja: 2009. augusztus 10. – augusztus
14. hétfıtıl – péntekig: 8-tól kb. 16.00 óráig.
Tervezett helyszínek: Mővelıdési Ház, Nyirádi
Erdészház, kirándulások Ajkára, Sümegre.
Programok fıbb vonalakban: kalandozások a
természetben,
számháború;
elıadások,
sportversenyek,
vetélkedık;
kézmőves

foglalkozások;
táncház; strandolás
és még sok jó dolog
vár a táborozókra,
vagyis kikapcsolódás
és
önfeledt
szórakozás.
Bıvebb információ:
a Szociális Segítı Központban személyesen Illés Olgánál vagy Sásdi Vandánál - (Sallai u.
1/A) vagy a következı telefonszámon:
06/88/235-388
A késıbbiek folyamán a táborral kapcsolatban
a hirdetıtáblákon is olvasható lesz információ.
Várjuk
megtisztelı
jelentkezésüket,
érdeklıdésüket!
Sásdi Vanda családgondozó
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Egészséget 2010-re!
Itt a nyár kellıs közepén még
nem késı a napsugárzás káros
hatásairól szólni. A napfényben
lévı ultraibolya sugárzások (UVA, UV-B) bırgyulladást, hosszabb
távon kimutatottan bırrákot, többek között
melanomát okozhatnak.
Bırrákokról röviden:
Hámeredető daganatok legismertebb formája a
basalioma. Fıleg a fénynek kitett területeken, az
arcon, a törzs felsı harmadán jelentkezik, helyileg
roncsolva a bırt. Van lassan növı és gyorsan növı
formája. Lehet bır színő, lehet vörösbarna,
gyöngyházfényő, hámló. Ekkor még fel sem tőnik.
Ekcémának,
gyulladásnak
vélik.
Végül
kifekélyesedhet,
vérezhet,
visszatérıen
bepörkösödve. A nem gyógyuló seb végül orvoshoz
viszi a beteget. Legveszélyeztetettebbek a
szabadban dolgozók, de a horgászok, vízi sportot
őzık is. Általában áttétet nem ad.
Festéksejtek, melanocyták rosszindulatú elfajulása
a melanoma malignum (MM). Húszévente
megduplázódik a melanómás betegek száma.
Leginkább agresszivitásáról ismert, de idıben
kezelve az egyik legjobban gyógyítható daganat. A
bır üzen, egy ausztrál bırgyógyász szerint: „az MM
saját tintájával írja a jelét a bırre, csak el kell
tudnunk olvasni”. Sajnos a hazai gyakorlat ezt az
olvasást még nem tudja. Évente kétezer új MM-es
beteget vesznek gondozásba, egyharmadukat
késıi, nem gyógyítható stádiumban. Az esetek több
mint fele újonnan alakul ki az ép bırön, a maradék
egy korábban meglévı festékes anyajegy talaján.
MM elısegítı tényezıi: genetikai és környezeti
tényezık.
A
nagymérető,
gyakran
egész
testrészeket beborító festékes anyajegyek és a
nagyszámú szabályos anyajegyek hordozása a
bırön
figyelmeztetı
lehet.
Rendszeres
bırgyógyászati ellenırzés és szigorú fényvédelem
a megelızés egyedüli eszköze. A legismertebb
környezeti, kockázati tényezı a napfény, mely a
kisgyerek- és a serdülıkorban a legveszélyesebb
és bizonyítottan rákkeltı. Erısebb rizikótényezı,
mint a genetika.

MM típusai:
Felszínesen terjedı, szabálytalan, sokszínő, bırbıl
nem kiemelkedı, lassan növı forma, mely általában
egy-két év alatt mutat színbeli vagy méretbeli
változást. Ha tapintással is érzékelhetıvé válik,
valószínő, már az áttét.
Noduláris forma: ép bırön, gyorsan növı,
sötétbarna vagy kékesfekete csomó. Idısek
fénynek kitett bırén - arc, nyak, fül, törzs felsı
része - foltként, éveken át lassan nıve, majd
hirtelen sötétedve észlelhetı egy másik fajta MM.
Ritka formák: Talpon, tenyéren, köröm alatt
véraláfutásnak tőnı, gyorsan nyirokcsomó áttétet
adó forma is van.
Lehet MM a szájnyálkahártyán, arc- és
orrüregekben is.
Bırrákok
kezelése
elsısorban
sebészi
eltávolítás
és
a
szövettannak megfelelıen egyéb
kezelések
(sugár-,
kemo-,
immunterápia) a szakemberek
feladata. A mi feladatunk a
megelızés, melyet idıben kell kezdeni! A
csecsemıt sosem visszük napra, csak az árnyék a
megfelelı hely számára. Még a szőrt napsütés is
veszélyes lehet. A 4-5 éveseket nehéz az
árnyékban tartani, pedig ebben az életkorban
elszenvedett napfénybehatás döntı a késıbbi
bırdaganatok, fıleg az MM kialakulásában. A
strandon a vízben töltött idı is számít. A
fényvédelem legfontosabb eszközei: az árnyék
keresése, megfelelı szellıs ruházat, kalap,
napszemüveg. Fontos az egyén alkatának és az
ultraibolya fény erısségének megfelelı fényvédı
krémek használata. A bır nem felejt. A bırt ért
napfénysugárzás összeadódik az életünk során,
fokozva a bırrák kockázatát. Az utóbbi években
megfigyelték, hogy nem csak a tudott bırrákot
okozó UV-B sugárzás káros, hanem a „jótékony”,
barnító UV-A sugárzás is. Így a szolárium sem
javasolt, fıleg 18 éves kor alatt.
Kívánom, hogy a nyári szabadság testi, lelki,
szellemi kikapcsolódást és ne betegséget okozzon!
Dr. Huszágh Lívia háziorvos

GYERMEKORVOSI TANÁCSADÁS / RENDELÉS
Rendel: NÉMETHNÉ DR. MAJOR ZSUZSA
KÖVETKEZİ ALKALMAK: 2009. július 6., szeptember 7., október 5., november 2.
és december 7. Rendelési idı: 815 – 1030
Augusztus hónapban szabadság miatt elmarad a tanácsadás.
Piller Gabriella védını
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A rajzfilmek hatása a gyermekekre
Elérkezett a várva várt nyári szünet, ám a ma gyermeke sokszor nem találja fel
magát. Ekkor lép képbe a „jó öreg TV”, a DVD, amit sok szülı bevet csemetéje
lekötése érdekében. Nem szabad azonban abba a hibába esni, hogy korlátlanul
mindent nézhessenek, a szülı feladata a szelektálás / válogatás. Meg kell
találni az egyensúlyt, hiszen a mese nélkülözhetetlen "kelléke" a személyiség
fejlıdésének: a történetek segítségével a pszichikum megtanulja a jó és a rossz
megkülönböztetését, a jóval való azonosulást.
De biztos, hogy a mai, fıként rajzfilmen látható mese segíti a gyereket? Ahhoz,
hogy a gyermek megbirkózhasson saját tudattalanjának tartalmával, meg kell értenie, mi megy
végbe tudatos énjében. Az ábrándok, a vágyak megteremtése, a félelem és a katarzis átélése, a
kitalált történetfoszlányok ismételgetése és átrendezése nagyszerő lehetıség, hogy a gyermek
föloldhassa a tudattalanban vibráló feszültségeket.
Juliska életre kél: Nagyon sokáig a mesékkel a
gyermekek hallás révén ismerkedtek meg.
Késıbb már olvashatták is a történeteket. Az
illusztrációk növelték a leírt szó erejét. Azután jött
a filmezés, és életre keltek a figurák.
Megelevenedett Jancsi és Juliska, Piroska és
megannyi varázslatos figura. Majd berobbant az
életünkbe a tévé, és ontani kezdte az animációs
filmeket.
Disney
álma
összefonódott
a
gyerekekével, akik gyönyörően rajzolt, magas
szinten animált figurák megrendítı történeteit
láthatták élni a képernyın. A mesék mellett
megjelentek azok a sztorik, amelyek lassacskán
elszakadtak a régi hagyományoktól, s egyre
közeledtek a képregények, illetve a felnıtteknek
szóló akciófilmek témáihoz.

Paradox módon azonban az új kelető
történetek egy része a hagyományos mesénél
sokkal meseszerőbb, mert az örök testi élet
illúzióját sugallja. A szereplınek számtalan
élete van, ezért nem is halhat meg, mint ahogy
a való életben "szokás". Rengeteg történet
éppen arról a rémületesen változatos
kísérletsorozatról szól, amivel a szereplık
egymást
próbálják
(mindhiába)
megsemmisíteni.
Elmosódott határok: Természetesen nem
mondhatjuk, hogy manapság nem készülnek
szép és értékes emberi tulajdonságokat

bemutató animációs filmek, amelyek egy része
modern történetet mutat be, a mese formai
követelményeit szem elıtt tartva. A kontrollálatlan
piac jó terep, mert egyetlen gyermek sem
kapcsolja ki a tévét, mondván: az agresszív
rajzfilm sérti az emberi méltóságát, a trágár
szöveg bántja a fülét, és a primer erıszak
károsan befolyásolja a személyiségfejlıdését. A
gyerek tehát ott ül a képernyı elıtt, és rossz
esetben
szorong,
fél.
"Jó"
esetben
megbotránkozik, ha olyan szavakat hall, olyasmit
lát, amitıl mindig megkímélik a szülei. De az is
lehet, hogy édes a tiltott gyümölcs, és a lurkó
szomjasan inni kezdi a sületlen szöveget.
Égbıl jöttek: A rajzfilmcsatornán látható filmek
nagyon alacsony gyártási költséggel készülnek.
Nem véletlen, hogy például a japán hısök mindig
az égbıl jönnek, és repülve közlekednek. Ez
technikailag is könnyő, mert nem kell a figura
mozgását részletesen kidolgozni, megrajzolni. A
hıs kinyújtja a karját, fölszáll, és az elıre
elkészített
hátteret
egyszerően
elhúzzák
mögötte. A csatorna ilyen filmekbıl készült
konzervet sugároz.
Tanulja használni!: A szakemberek fontosnak
tartják, hogy a gyermekek és a fiatalok idıben
megtanulják
az
elektronikus
médiumok
használatát, vagyis hogy mit, mikor és miért kell
(vagy nem kell) nézni. De nem minden áron!

A szülıknek nagy a felelısségük abban, hogy megválogassák, mi az, amit megenged a
csemetének nézni és mi nem való neki. A felelısség nagy, hiszen a példakövetés a gyermeki lét
része: nem mindegy, hogy mit lát és tesz a magáévá. Sajnos ebben a rohanó, munkát hajhászó
világban a mai szülık nagy része leülteti a gyermeket a TV / DVD elé, addig sincs rá gondja. A
lényeg azonban a mértéktartás, szelektálás. Azonban az sem jó, ha mindentıl teljesen eltiltjuk
gyermekeinket, mert a társaitól lemarad, emiatt gúnyolódás tárgyává is válhat.
Az biztos, hogy nehéz itt is igazságot tenni, de próbálkozni lehet. A mai DVD piacon már újra
fellelhetık a régi nagy kedvencek digitalizált, javított kiadásban, érdemes ezeket felkutatni, nekünk
is jólesik idınként újra megnézni gyermekkorunk szereplıit!
Figyelmüket köszönöm: Piller Gabriella védını
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Ifj. Hoffmann Lajos:
Véletlenül
tudomására
jutott, hogy
falujában Pap János földmőves
orgazdája Bergánéknak, és az
erdei mogorvák gyakran nála
szoktak tartózkodni. A tanító sötét
lelkében régóta érlelıdött már a
bosszú végrehajtásának ördögi
terve, s most úgy érezte,
elérkezett az igazságszolgáltatás
ideje, ezért gonosz céljának
megvalósítása
végett
haladéktalanul magához hívatta a
gazdálkodót, s a törvénnyel
szembenézı legényekhez főzıdı
kapcsolatáról
kérdezısködött.
Pap nem tagadta a Bergánékkal
való
összeköttetését,
sıt,
Dussnak is ajánlotta, kössön
velük barátságot, mert ezek
szerinte nagyon jó emberek,
egyúttal ígéretet tett rá, hogy
elküldi hozzá a betyárokat, s erre
a látogatásra rövidesen sor is
került.
Fülledt nyári esete volt, amikor
Bergán Jancsiék felkeresték a
tanító portáját, ahol alaposan
körülnéztek,
megvizsgáltak
mindent, majd miután semmi
gyanúsat sem észleltek, ott
vacsoráztak, és egészen hajnalig
jól érezték magukat, távozásuk
elıtt pedig bejelentették, néhány
nap múlva ismét visszatérnek.
Duss Lajos ezek után azonnal
elhatározta a szegénylegények
kelepcébe csalását, ezért Pécsre
sietett, és a fıcsendbiztosnál
feljelentette
a
nála
vendégeskedett, vad bandát,
közölve vele, hogy a rablók
hamarosan
újra
ellátogatnak
hozzá, így a hatóság a nála
dızsölı átkozottakat sikeresen
fogjul
ejtheti,
végezetül
mondanivalójához
azt
is
hozzáfőzte, azért fogadta el
színleg a haramiák barátságát,
mert rokonai halálát csak így
tudja méltóképpen megbosszulni.
A
parancsnok
a
betyárok
elfogására nyolc pandúrt rendelt
ki Bogdására, az aljas áruló
kezébe pedig egy álomport
tartalmazó kis zacskót nyomott,
gondosan felvilágosítva, miként
és mekkora mennyiségő adagot
keverjenek bele a zsiványok
italába, meg fogja az tenni a
kívánt hatását. Az egyenruhások
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Bergán Jancsi élete

már másnap útnak indultak
Bogdására,
ahova
éjjel
lopakodtak be, hogy a falubeliek
ne tudjanak jelenlétükrıl, és
sikerült is nekik észrevétlenül
felsettenkedni a tanítói lakás
padlására, ahol ráheveredtek az
ott tárolt búzaszem-rakásokra, s
mivel
mindennapi
élelmükrıl
Dussné
szorgalmasan
gondoskodott,
tele
hassal
várhatták az erdı rettegett fiainak
ismételt látogatását.
Ezekrıl
az
aggasztó
elıkészületekrıl ugyan semmit
sem tudtak a végtelen baranyai
ısvadon egy eldugott, rejtett
tisztásán, sudár tölgyóriások sőrő
lombsátrának
árnyékában
üldögélı,
szélmarta
arcú
haramiák, ám azok a cimborák,
akik egykor Patkó Jancsi mellett
kezdték a szabad életet érezték,
nincs valami rendben a tanító
túlzott szívélyességével, hiszen
sejtették, az ilyen úrféle csupán
kényszerbıl cseresznyézik egy
tálból velük, s ha mégis ezt teszi,
hamarosan vissza is köpi a
gyümölcs magját árva fejükre.
Azonban hiába óvták Bergánt
ettıl a különös barátságtól, mert ı
rossz
emberismerı
lévén
megfelelı orgazdának vélte Duss
Lajost, akinél biztonságban lehet
a pénzük, mivel a hatóság
szemében minden gyanún felül
álló ember volt. Gelencsér Jóska,
Kara Miska, Csucsi Gyuri és
Vörös Miska pedig szomorúan
tapasztalta, a konok vezért nem
téríthetik jobb belátásra, ezért
vállukra
vetették
puskáikat,
társaiktól búcsút vettek, majd
belevesztek
a
határtalan,
összefüggı erdıség oltalmazó
védelmébe,
s
az
általuk
biztonságosabbnak
ítélt
Horvátországba vándoroltak.
Alig tőnt el a távozó betyárok
alakja az égbe nyúló, koronás
fejő, délceg tölgyek között,
Bergán Jancsi, a ragyásképő
Szép Ferkó, valamint a nagy
erejő Radics Pista kíséretében
szintén nekivágott a katasztrofális
aszály sújtotta 1863-as esztendı
nyári
forróságban
perzselı
délutánjának.
A
csillagok
pásztora sötétkék mezıjén már
legeltetni kezdte égi bárányait,
mikorra
a
csonka
banda

3. rész

úticéljához,
Duss
Lajosék
bogdásai lakásához érkezett,
ahova magukkal hozták a helybeli
kovácsmester lányát, aki a vezér
kedvesei közé tartozott.
A vidámságot mutató házigazda
nyomban asztalhoz ültette régvárt
vendégeit, amelyre hamarosan
jókora
cseréptálban
gızölgı
tyúkhúsleves és több üveg bor
került,
ám
a
vacsorához
szándékosan
hiányosan
terítettek, egyik szegénylegénynél
kanál,
másiknál
villa,
a
harmadiknál kés hiányzott. A
tanító mentegetızve felállt, s
átsietett
abba
a
szobába,
amelyikbe a házába érkezett
számkivetettek
fegyvereiket
lerakták, mert mint mondta, ott
tartják az evıeszközöket. Az
álnok
ember
betette
maga
mögött az ajtót, és
a
puskákból
gyorsan kiszedte a
patronokat,
hogy
azokat
megtámadásukkor rögtön ne
használhassák a kelepcébe került
haramiák.
Ezután zavartalanul folytatódott a
lakoma,
bıven
fogyott
a
savanykás
fehérbor,
s
az
étvággyal sem volt hiba, így aztán
a
fıfogásként
felszolgált,
ínycsiklandó
illatot
árasztó,
pirosra
sült
kacsának
és
kappannak hamarosan csak a
csontjai maradtak a tányérokon.
Az étkezés végén a pukkadásig
jóllakott betyárok kávét kaptak,
amibe a pécsi fıcsendbiztostól
hozott altatószert Duss felesége
már elızıleg belehintette, s a
finomra ırölt lisztre hasonlító
hófehér por rövidesen ki is fejtette
kábító hatását, mivel a fekete
leves elfogyasztását követıen
Bergán Jancsinak émelyegni
kezdett a gyomra, és egyszerre
sötét gyanúja támadt. A vezér
bizonytalan léptekkel átbotorkált a
konyhába, s az ott szorgoskodó
háziasszony szemére vetette,
hogy valamilyen mérget kevert az
italukba, ám a tanítóné feltalálva
magát azt felelte a vádaskodásra,
ne csodálja, ha hányingere van,
hiszen a sok pohár hideg borra
két adag meleg kávét ivott,
nyilván
azok
okozzák
a
rosszullétét.
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Veszprém Megyei Önkormányzat hírei
Körforgalmi csomópont épült Sümegnél Elkötelezett
a megye, a közgyőlés a települések iránt, fontos a biztonságos
közlekedés, a nagyobb városok jó megközelíthetısége. Így
értékelte Lasztovicza Jenı megyei elnök Sümegen a 84-es fıút
és a devecseri út keresztezıdésénél a 107 millió forintból megépített körforgalom jelentıségét a július 6-i
átadáson.
A beruházást a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK), a pályázat kiírója hatvan millió forinttal, a
megye több mint 10 millió forinttal, a város 30 millióval támogatta. Megépült a város észak-nyugati kapuja.
Az egyik legforgalmasabb fıút sümegi szakaszán már nem lehet lassítás nélkül áthaladni. A Balaton felıl
érkezıket elıször a lámpás keresztezıdés lassítja, míg az
észak-nyugati országrész felıl jövıket a körforgalom inti
óvatosságra. Biztonságosabb forgalmi rendszert hoztunk létre
azon a helyen, ahol a Sümeghez tartozó 21 településrıl
érkezık zöme is áthalad a város megközelítésekor –
hangsúlyozta a város elöljárója, dr. Rédei Zsolt.
A KKK által kiírt projektre a nyertes 38 közül az elsı az
országban itt valósult meg, amely jelentıségét tekintve a 2.
helyen áll – mondta Kerékgyártó Attila, a központ
fıigazgatója. Ebben a térségben, illetıleg megyében volt a
legjelentısebb az összefogás, amely a hiányzó összeg
finanszírozásában is megnyilvánult.
Üzemet avattak Devecserben - Hatszáz milliós ráfordítással, amelynek harmada pályázati pénz,
átadták a DGA Gépgyártó és Automatizálási Kft. üzemcsarnokát június 30-án. A beruházást a cég devecseri
és nemesgulácsi telephelyein valósították meg. Magas színvonalú munkát, jövedelmet, fejlıdést,
munkahelyet ígért köszöntıjében Tornai Tamás tulajdonos. Cserébe színvonalas oktatást, egészségügyet,
közlekedést és a mostaninál egyszerőbb, bürokráciától mentes közigazgatást remél Magyarországtól. Mint
mondta, a jelenlegi válság sok vállalkozást elsorvaszt, másokat megerısít. Utóbbira példa a mostani
beruházás, amelynek alapvetı záloga az itteni jó csapat- vélekedett az üzletember. Holczinger László
polgármester üdvözölte a város, a térség gazdaságára rendkívül elınyös beruházást, különös tekintettel az
iparőzési adóra. - Hosszútávú jövıt alapoznak meg Devecserben a mostanihoz hasonló fejlesztések –
hangsúlyozta Sibak András, az ITD-H, illetve a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ képviseletében. Szaló
Péter államtitkár utalt arra, hogy a rendszerváltás után a település egy jelentıs ipari-gazdasági tengelyhez
tartozott, amely mára megkopott. Ezért fontosak a gyáravatások, a fejlesztések. Az acélkereskedelemmel,
tervezéssel és gyártással foglalkozó társaságnál összesen 150-en dolgoznak, év végére 30-40 fıvel bıvítik
a létszámot – mondta el Pıdör Csaba ügyvezetı igazgató. A tavalyi kétmilliárdos árbevételhez képest idén
30-35 százalékos visszaeséssel számolnak a válság miatt. Bevételük 90 százaléka nyugat-európai piacról
származik – mondta a cégvezetı, aki élsportoló egyben. Kitboxban magyar bajnok és világbajnok
bronzérmes.
Tájékoztatás a kötelezı felvételt nyújtó középfokú intézményekrıl - A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 87. § (1) b) pontjában foglalt, a megyei önkormányzat középiskolai és szakiskolai
felvételekkel összefüggı tájékoztató tevékenységének kötelezettsége alapján az alábbiakban tesszük közzé
a kötelezı felvételi feladatokat ellátó - térségenként kijelölt - középfokú intézmények nevét és címét:
Ajka: Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8400 Ajka, Felsıcsingeri út 1.
Balatonfüred: Széchenyi Ferenc Kertészeti Szakképzı Iskola és Kollégium 8230 Balatonfüred, Hısök tere 1.
Pápa: Acsády Ignác Szakképzı Iskola és Kollégium 8500 Pápa, Erkel F. u. 39.
Tapolca: Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény 8297 Tapolca-Diszel, Templom tér 3.
Várpalota: Faller Jenı Szakképzı Iskola és Kollégium 8100 Várpalota, Szent István u. 1.
Veszprém: Medgyaszay István Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium 8200 Veszprém, Tüzér u. 42.
Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5.
Zirc: Reguly Antal Szakképzı Iskola és Kollégium 8420 Zirc, Alkotmány u. 16.
Dr. Zsédenyi Imre s.k. megyei fıjegyzı
forrás: www.vpmegye.hu
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Hasznos tanácsok kánikula idejére
Általános tudnivalók Kánikulai
napokon
a
különösen meleg dél
körüli,
kora
délutáni
órákat
töltse
otthon,
viszonylag hővösben, besötétített szobában! Nagy
melegben zuhanyozzon langyos vagy hideg vízzel
akár
többször
is!
Alkalmazzunk
mentolos
törlıkendıt arcunk, karjaink felfrissítésére. Forró
nyári napokon az idısebbek ne a legmelegebb
órákra idızítsék a piaci bevásárlást! Lehetıleg éjjel
szellıztessünk! Sose hagyjunk gyermekeket,
állatokat (például kutyát) zárt, szellızés nélküli
parkoló autóban! Ne hagyjunk az autóban
napsütésnek kitett helyen hajtógázzal mőködı
sprayt és gázgyújtót, mert ezek tüzet okozhatnak.
Korlátozza a szabadlevegın való tartózkodást a
kora reggeli (6-10 óráig) és esti órákra (18-22
óráig)! Árnyékos helyen próbáljon pihenni
napközben! Ha túl sokáig tartózkodott szabadban,
akkor próbáljon legalább 1-2 órát légkondicionált
környezetben eltölteni, míg a szervezet lehől, és
ismét visszatérhet a kánikulába. Csökkentse a
fizikai munkavégzést! Ne ilyenkor végezze a
nagytakarítást, ablakmosást! Csak az esti órákban
kezdje el a befızést, azt is állandó szellıztetés
mellett! A hajzuhataggal rendelkezık fonják
varkocsba a hajukat, vagy kreáljanak kontyot
belıle. Így nem fog beizzadni, s a hát is szellızhet.
Fagyizáskor lehetıleg a gyümölcs fagylaltokat
válasszuk (pl. citrom). Fanyar, savanykás ízők
kellemesen hősítı hatású, nem is szólva az
egészségügyi elınyökrıl.
Étkezési tanácsok - Kánikulában számolnunk kell
azzal, hogy az izzadsággal és párolgással leadott
folyadékveszteség jelentısen megnı. Nem szabad
figyelmen kívül hagyni, hogy a fokozott
folyadékveszteség mellett fokozott sóveszteség is
jelentkezik. Verejtékezéssel átlagosan 0,15 - 0,20
%-os sótartalom veszteséggel számolhatunk.
Ebben az esetben jelentıs szerepet töltenek be a
megfelelı ásványi anyag tartalommal rendelkezı
folyadékok, hiszen nemcsak a nátriumtartalmat kell
pótolni, hanem a káliumot magnéziumot és
kalciumot is. Ne fogyasszon olyan innivalót, amely
sok cukrot, koffeint vagy alkoholt tartalmaz - ezek
fokozzák a szomjúságérzetet, még több folyadékot
vonnak el a szervezettıl! Étrendünk legyen
pároláson
alapuló,
zöldségfélékben
és
gyümölcsökben gazdag (kerüljük a „magyarosan”
főszeres nehéz húsételeket!). A forró napokon még
most is kedvenc a behőtött görögdinnye, amely jól
oltja a szomjat is, hisz 85-90 százalékban vízbıl áll.
Fogyasszunk
fıétkezésként is salátaféléket.
Emésztésük nem veszi igénybe túlságosan a
szervezetünket,
ezenkívül
tartalmazzák
az

immunrendszerünk
erısítéséhez
vitaminokat és ásványi anyagokat.

szükséges

Öltözködési tanácsok - Könnyő, világos színő, bı
szabású, pamut alapanyagú ruhát hordjunk Forró
napokon! A nagy melegben - átmenetileg - felejtsük
el a szők topokat, nadrágokat, szoknyákat.
Hordjunk inkább laza, könnyő lenvászonból készült
felsırészeket,
bıszárú
nadrágokat,
szellıs
blúzokat. Idısek se viseljenek ilyenkor sötét színő,
fekete ruhát, fejkendıt! Mezítláb cipıben járni
kényelmes, de a lábunk gyorsan megizzadhat.
Helyezzünk a cipıbe frottírból készült talpbetétet.
Aki hajlamos a verejtékezésre, az viseljen nagy
kerető napszemüveget (még ha nem is divatos!),
amelynek kerete nem tapad szorosan az arcához.
Tanácsok kisgyermekes családok részére Csecsemıket,
kisgyerekeket
árnyékban
levegıztessünk! A babák különösen sok folyadékot
igényelnek a szoptatáson kívül is, mindig kínáljuk
ıket tiszta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó,
citromos teával a szoptatás után! Sose hagyjunk
gyermeket zárt, szellızés nélküli parkoló autóban,
még árnyékban sem, mert pár perc alatt is 50-60
°C-ra tud felmelegedni az autó belseje, és a benne
lévık hısokkot kapnak.
Orvosi tanácsok - Testünk normális körülmények
között az izzadás által hől le, de nagyon nagy
hıségben elveszítheti ezt a képességét. Ilyenkor
gyorsan emelkedik a test hımérséklete, ami
hıgutát okozhat. Ez igen komoly állapot,
károsíthatja az agyat és más szerveket, esetenként
akár halálos kimenetelő is lehet
A hıguta tünetei a vörös, forró és száraz bır, a
szapora pulzus, lüktetı fejfájás, szédülés,
émelygés, zavartság vagy tudatvesztés, Ha
valakinél a fentieket tapasztaljuk, hívjuk a mentıket.
Addig is, míg megérkezik a segítség, fontos a beteg
lehőtése
Vigyük
árnyékba,
permetezzünk rá hideg vizet, Vagy
mossuk le hideg vízzel, esetleg hideg
vizes kádba ültessük. Ha a levegı
páratartalma nem túl magas, a
beteget
nedves
lepedıbe
is
csavarhatjuk, miközben legyezzük.
Tanácsok a hıguta megelızésére - A nap égetı
erejétıl széles karimájú kalappal, napszemüveggel
és napkrémmel védje magát! Fényvédı krémmel
naponta többször is kenje be a bırét. Azok, akik
szívgyógyszert szednek, a vízhajtás mellett is
fogyasszanak elegendı mennyiségő folyadékot a
forró napokon, azaz a szokásosnál egy literrel
többet.
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Utazási, közlekedési tanácsok - Kánikulában is
közlekedni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A
hirtelen
jött meleg érezteti
hatását a
közlekedésben is. Gyakran érezzük, hogy kicsit
fáradtabbak vagyunk, sokan nem számolnak
azzal, fıleg az idısek, hogy a nagy meleg, még
az egészséges szervezetet is megviseli,
nemhogy a fáradtat, kimerültet. Az emberek a
hétvége jó idejét kihasználva autóba ülnek, és a
városokon kívül, túrázni, ill. strandolni indulnak.
A fúvott gumiabronccsal rendelkezı jármővek
(gépjármővek,
kerékpár)
esetében
a
jármővezetık a nyári idıszakban, a nagy meleg
miatt
gyakrabban
ellenırizzék
jármőveik
kerekének a légnyomását.

2009 június

Ha hosszabb útra indulunk, a gépkocsiban
utazók részére vigyünk - ha lehet hőtı táskában megfelelı mennyiségő folyadékot.
A szeszesital fogyasztása a nyári melegben a
vezetési képességet még súlyosabban rontja. A
nagy kánikula a jármővezetık szervezetét is
nagyon megterheli, a reflexek tompulnak, a
vezetık
még
inkább
türelmetlenebbek,
indulatosak. A nyári idıszakban meglévı jó
útviszonyok ellenére is mindenhol tartsa be az
adott útra megengedett legnagyobb haladási
sebességet. Ha hosszabb utat kell megtenni,
érdemes két-háromóránként, vagy szükség
szerint pihenıt tervezni ás tartani.

Tanácsok strandoláshoz - A kánikula a vízparton illetve a vízben viselhetı el leginkább, azonban ez
felelıtlen és meggondolatlan viselkedéssel veszélyessé is válhat. Ne fürödjön közvetlenül étkezés után,
teli gyomorral! Szeszesital, vagy egyéb bódító hatású szer által befolyásolt állapotban tartózkodjon a
fürdızéstıl! Napozás után testét zuhanyozással, vagy más módon hőtse le, felhevült testtel soha nem
menjen a vízbe! Szív és érrendszeri-, légzı-, továbbá mozgásszervi
betegségben szenvedık egyedül soha ne fürödjenek! Aki nem tud úszni, mély
vízben ne használjon felfújható fürdıeszközt (gumicsónak, gumimatrac), azon
lehetıleg ne aludjon el!
Közreadta: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Polgári Védelmi Kirendeltség Ajka

„Telekocsi” Kedves Nyirád Község Önkormányzata! Egy, immáron közel
egy éve hatékonyan mőködı telekocsi rendszerre szeretnénk felhívni figyelmüket,
mely segíthet az utak és a környezet terhelésének csökkentésében. Az „Oszkár"
egy Magyarországra szabott telekocsi rendszer, melyet egyetemi tudományos
diákköri munkaként hoztunk létre. A rendszer segít a rendszeresen vagy eseti
jelleggel egyedül utazó autósoknak és az utasoknak az egymásra találásban,
Ne utazz egyedül!
így a közös utazás során költségcsökkentést érhet el mindkét fél, amellett,
hogy az utas adott esetben kényelmesebben és gyorsabban elérhet úti
céljához!
A rendszernek
eme „mikrogazdasági"
vonatkozása mellett közlekedés-szervezési
(kevesebb autó az utakon, ha például 3
helyett 1 autóval közlekedünk) és ehhez
kapcsolódóan környezetvédelmi szempontból
is pozitív hatása lehet - megfelelı mértékő
elterjedtség esetén.
Rendszerünk nonprofit alapokon mőködik, és
már számos önkormányzat támogatta azáltal,
hogy a lakosság körében tudósított
létezésérıl;
például
Tatabánya,

Szigetmonostor és Pomáz. Az elmúlt egy év
tapasztalata bebizonyította számunkra, hogy
van igény a rendszerre.
Kérjük önöket, hogy annak érdekében, hogy
ez ne csak egy „jó, de anyagi források
hiányában elhaló ötlet" legyen, amennyiben
módjuk van rá, tudósítsák a rendszer
létezését a lakosság felé fórumaikon,
honlapjukon!

Oldalunk címe: www.oszkar.com
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Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Kh. Egyesülete
Kedves Olvasók! Fontos esemény történt egyesületünk életében. Kértük a képviselı-testületet, hogy a
volt „rendırházat” - mely már három éve lakatlanul állt - bocsássa rendelkezésünkre, hogy irodánkat ott
berendezhessük, rendezvényeinket megtarthassuk. A képviselı-testület jóváhagyta kérésünket, mi
pedig örömünk kifejezéseképpen június 1-jén itt rendeztük meg „Családi napunkat”. Igen borúsnak
indult a nap, de a tiszteletünkre a napsugarak félretolták a felhıket, és beborították fényükkel,
melegükkel új „fıhadiszállásunkat”. Az eseményen megjelent a Napló riportere is, és néhány nap múlva
helyes kis cikk jelent meg rólunk az újságban. Sarkadi-Nagy András polgármester úr, valamint
Molnárné Budai Angelika, az egyesület elnöke rövid, az egyesület létjogosultságát méltató
beszédeikkel avatták fel új székhelyünket. Ezután a szépen felsorakoztatott gyermek-, és felnıtt
pezsgıket felbontottuk és koccintottunk az örömteli alkalomra. Utána Ferencziné Icuval mozgattuk meg
izmainkat. A felállított pavilon alatti padokon zsíros kenyeret ehettünk uborkával, hagymával. Az
elıtérben kézmőves foglalkozást tartottak ügyesebb anyukák. (İket én midig csodáltam, mert nekem
nincs kézügyességem, ugyanakkor nagyon örülök, mikor a gyerekeim meglepnek valami saját
készítéső ajándékkal.) A nap slágere a csipeszre varázsolt pillangó volt.
A nagyszoba volt a „dühöngı” a gyerekeknek, ott kedvükre játszhattak, rajzolhattak. A másik szobában
Juhász Marcsinál vérnyomás és vércukorszint mérésre volt lehetıség. A nappalit Kocsis Janka fotói
díszítették.
Az irodarészben egészséges termékeket, finom salátákat kóstolhattunk, melyeknek elkészítéséért
köszönettel tartozunk Szıke Máriának, aki ezen kívül hasznos tanácsokkal látta el az egészséges
életmód iránt érdeklıdıket.
Közben fıtt a gulyásleves, és sült a palacsinta az ügyes segítı kezek alatt. Ebéd után a ház mögötti
udvarrészen sorversenyre került sor, vegyes csapatokkal. A résztvevık édességet kaptak jutalmul.
Közben a gyümölcsfák árnyékában két rendır bácsi segítségével lehetıségünk volt beöltözni
rohamrendırnek. Ezt nagyon élvezték a gyerekek, sıt a felnıttek is! Késı délutánra elkészült a
paprikás krumpli. Mindeközben szólt a zene az Ifi-klub tagjainak jóvoltából. Több mint 120-an töltöttük
ezt a hétfıi napot együtt, kellemes programokkal, kellemes társaságban. A rendezvény sikeréhez
hozzájárult az Élelmiszerbanktól kapott édesség, melybıl minden gyermek részére kis csomagot
állítottunk össze.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni: támogatóinknak, a szervezıknek, hogy adományaikkal még
színesebbé tehettük Családi napunkat; önkéntes munkájukért Ferencziné Hoffmann Ilonának, Ferenczi
Lászlónak, Nagy Miklósnak, Szıke Erikának, Horváth Józsefnének, Horváth Józsefnek, Torma
Gyöngyinek, Tóthné Kamondi Csillának, Juhász Máriának, Hamuleczné Barát Ildikónak, Varga
Zoltánnak, Nagy Imrének, Kocsis Tamásnénak, Szıke Máriának, Nagy Martinának, Nagy Georginának,
Rénes Sándornak, és mindenkinek, aki az elıkészületekben, fızésben, takarításban részt vett; az
Összefogás Nyirádért Egyesületnek a sörpadokért; Takács Béláéknak és tagjainknak a felajánlott
bútorokért; a Pearl Natural Kft-nek az ásványvízért.
Néhány tervezett nyári eseményünkrıl:
Július 18-a pápai strandolás. Indulás 8.30 buszmegálló, utána 18.00-tól Madarné Piroska néni
jóvoltából, minden tagunkat szeretettel várunk egy vacsorára. Aki nem jön velünk fürdeni, de az esti
elıkészületekben szívesen segítene, kérjük, jelezze!
Augusztus 19-e Csesznek - István a király. Az indulás részleteirıl késıbb értesítjük a jelentkezıket.
Programjainkra jelentkezni Borosné Rózsás Csillánál lehet a 06-70/329-6920-as számon.
A nyár folyamán napközis-tábor jellegő felügyeletet, elfoglaltságot biztosítanánk tagcsaládjaink
gyermekei részére. Bıvebb információt kaphatnak az érdeklıdık 18-án este.
Pályázati eredményeink:
Családi napunkat az Élelmiszerbank által kiírt „Terülj-terülj asztalkám” címő pályázati projektünkkel
elnyert, 50.000 Ft értékő üdítı, édesség, gazdagította.
A Veszprém Megyei Önkormányzat által kiírt pályázaton 35.000 Ft-ot nyertünk.
A Regionális Ifjúsági Tanács pályázati felhívására benyújtott „Nevetve nevelés - 4” címő pályázati
projektünket a Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács 320.000 Ft vissza nem térítendı
támogatásban részesítette.
Szintén az Élelmiszerbank jóvoltából 3100 kg tartós élelmiszert oszthattunk szét tagjaink között.
Pelenkaadományban részesültünk a „Babysitter” cég jóvoltából.
A Nemzeti Civil Alaphoz benyújtott pályázatunkat a pályázatkezelı érvényesnek találta, az eredményrıl
várhatóan július 17-én értesülünk.
Kiss Angéla, az egyesület gazdasági vezetıje
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Cigány Kisebbségi Önkormányzat
A Veszprém Megyei Önkormányzat Kulturális,
Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága által kiírt
pályázaton 100.000 Ft támogatást nyertünk az
5 napos „Szivárvány Nyári Tábor 2009”
megrendezéséhez.
A program összes költsége 745.000 Ft,
melyhez a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
75.000 Ft saját forrást biztosít, Nyirád Község
Önkormányzata pedig 495.000 Ft támogatást
nyújt. A pályázati forrásnak és a két
önkormányzat támogatásának köszönhetıen a

résztvevı
60
gyermek közül 35 fı
hátrányos
helyzető
gyermeknek nem kell
részvételi
díjat
fizetnie, így az ı számukra is biztosított lesz
egy kellemes nyári kikapcsolódás.
A tábor programjai között szerepel a cigány
hagyományırzés is.
Kalányos Jánosné CKÖ elnöke

PLATINIUM, AWANS, ORION PLUS
profilú ablakokra +28% kedvezmény.

VB-TEAM KFT. TAPOLCA, KOSSUTH U. 8.
Tel.: 87/411-626
www.oknoplast.hu
e-mail: vbteam@oknoplast.com.pl
Nyirádon:

Bokorné Tasner Márta 20/320-2168

20/398-8287

Bokor Ferenc 20/540-4021
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GÓLYAHÍREK
Ismét örömmel számolunk be róla, hogy újszülöttel gyarapodott Nyirád
lakossága. Megszületett

Szabó Zoltán és Széles Melinda gyermeke Levente Dorián.
Sok örömöt és jó egészséget kívánunk az egész családnak!

HÁZASSÁGKÖTÉS

Várfalfi Attila és Szabó Mónika
Eichinger László és Lukács Edina
kötöttek házasságot Nyirádon a legutóbbi NYIRlevél megjelenése óta.
Gratulálunk, és szívbıl kívánjuk, hogy életre szóló társaik legyenek egymásnak!
A KÖZSÉG HALOTTJAI
Az elmúlt idıszakban a következı nyirádi lakosoktól vettünk végsı búcsút:

Bessenyei Béla – Béke u. – 81 éves,
Preininger József – Nyírfa u. – 83 éves,
Bodó Jenı – Rózsa F. u. – 64 éves,
Lovasi István – Szabadság u. – 55 éves,
Bencze Kálmán – József A. u. – 85 éves,
Hujbert Józsefné Szabó Irén – Hámán K. u. – 59 éves,
Tarcsa Károly – Széchenyi u. – 72 éves,
Tóth Ernıné Hanczvikkel Margit – Táncsics M. u. – 85 éves korában hunyt el.
A hozzátartozóknak ıszinte részvétünk!
Kovács Károlyné anyakönyvvezetı

Zeusz

Konditerem

A
nyirádi
képviseletében Bíró Péter a 2009 márciusi
NYIRlevélben „Nyirád takarító napra” hívta a község
lakóit. Az akció napján, április 18-án, a kultúrház
udvarán gyülekeztek a fiatalok. Kissé csalódottak
voltak, mert csupán 9 fı vett részt a programban, de
akik ott voltak, lelkesen és szorgalmasan tisztították
meg Nyirád közterületeit az elszórt szeméttıl. A KerekPerec Élelmiszerbolt térítésmentesen biztosította a
szemetes-zsákokat, az összegyőjtött hulladékot pedig
az Önkormányzat szállította el.
Kovács Károlyné
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