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Információk első kézből 
 

Községünk pályázati úton közel 13 millió forintot nyert útfelújításra. Ennek köszönhetően mód nyílik a 
kisiskola előtti út aszfaltozására, és arra, hogy parkolóhelyeket alakítsunk ki az út kiszélesítésével. A 
tavasszal elkészülő munkáknak köszönhetően már biztonságosan és kényelmesen lehet gyermekeinket 
szállítani az iskola alsó tagozatára. Szintén ebből az elnyert pénzből kap új útburkolatot az Alkotmány utca 
nagy része, ahol többek között megoldódik a csapadékvíz elvezetése és a járda problémája is.  
 
Örömmel tájékoztatom a falu lakosságát, hogy községünk 534.000 Ft-ot nyert pályázaton arra, hogy egy 
nagyobb, több vendég befogadására alkalmas házasságkötő termet alakítson ki a művelődési házban.  
A jelenleg nyugdíjas klubnak helyet adó terem lesz kialakítva erre a célra, a nyugdíjas klub pedig 
beköltözhet a jelenlegi házasságkötő terembe. Testületünk tervei szerint tavaszra már be is fejeződhetnek 
a munkálatok, amelyek nyomán nem csak a házasságkötő terem lesz felújítva, hanem a jelenleg 
korszerűtlen mellékhelyiségek is. E pályázati pénznek köszönhetően szép, az ünnepekhez méltó 
helyszínnel fog gazdagodni községünk. 
 
A megnövekedett feladatok, illetve 
községünk magasabb színvonalú 
ellátása érdekében képviselő-
testületünk haszongépjárművek 
beszerzése mellett döntött. A 
döntésnek köszönhetően 
beszereztünk 1,7 millió forintért  
egy 20 LE-s japán traktort, amelynek tolólapja és fűkaszája is van. Segítségével napokkal lerövidült 
közterületeinken a fűkaszálás, és a traktor télen is jó szolgálatot fog tenni a hó-eltakarításban. 4 millió 
forintért a napokban vásároltuk meg a hétszemélyes, billenőplatós IVECO kisteherautónkat, mely kibővült 
lehetőségekkel fogja pótolni a tönkrement Lada Niva gépkocsinkat. A képviselő-testülettel közösen azt 
reméljük, hogy ezek a nagyértékű eszközök minden nyirádi lakos megelégedésére fogják szolgálni 
közösségünket.  
 
Képviselő-testületünk döntésének megfelelően községünk konyháját felújítottuk. Célunk volt, hogy az  
ott dolgozók méltó és egészséges környezetben készíthessék el a gyermekek és az idősek ételeit. A közel 
5 millió forintos beruházás eredményeképpen lecseréltük azokat a bútorokat – berendezéseket, amelyek az 
ÁNTSZ és a többi hatóság előírásainak nem feleltek meg, kockáztatva ezzel a konyha bezárását. 
Szeptember elejére egy korszerű, a higéniás és jogszabályi követelményeknek megfelelő konyha  
biztosítja az élelmezést községünkben. A felújítási munkákon felül további változás a konyha életében, 
hogy Hockné Kárer Gyöngyi, korábbi élelmezésvezető elkezdte tölteni szabadságát a 40 éves szolgálati idő 
után járó nyugdíjazásáig. Utódja az élelmezésvezetői beosztásban Tasner Istvánné Kati lett, aki a  
halimbai konyha vezetését hagyta ott a hazai munkahely kedvéért. Gyöngyinek jó pihenést, Katinak pedig 
kitartó, sikeres munkát kívánunk.  

 
Bizonyára emlékeznek a július végi nyári felhőszakadások okozta 
elöntésre, amely a József Attila utca Tapolca felőli végénél 
elhelyezkedő ingatlanokat érintette. A károk gyors rendezése 
érdekében védekezési tevékenység lett elrendelve, így gyors 
intézkedéseket lehetett foganatosítani. Az önkormányzat 500 db 
homokzsák kihelyezésével, illetve az elvezető árkok kitisztításával 
ideiglenesen meg tudta védeni az ingatlanokat a súlyosabb károktól. A 
Balaton-felvidéki Vízitársulat mérnökei Andrónyi Miklós képviselő 
hathatós közreműködésének köszönhetően már az eset másnapján 

kivonultak, és földmérők közreműködésével felmérték azon lehetőségeket, amelyekkel a jövőben 
megelőzhető lesz a hasonló káresemény.  
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Jelenleg már a mentesítő árok tervezési munkái folynak. Köszönet illeti 
a József Attila utca lakóit a türelmes, segítő hozzáállásukért, és Horváth 
Zoltán alpolgármestert, aki az első pillanattól fogva segítette a 
kárelhárítást.  

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Lassan a végéhez közeledik a fűnyírási 
szezon, így ideje számot vetni az Önökkel közösen végzett munkánk 
eredményéről, arról, hogyan sikerült együttes erővel szebbé, ápoltabbá 
tenni községünket. A falunk rendezett összképe és a számok önmagukért 
beszélnek. A községünkben található 704 ingatlanból a nyár folyamán 
mindössze 60-nak a tulajdonosát kellett felszólítanunk portájának 
elhanyagolása miatt. 50 ezer forintos pénzbüntetést csupán 3 esetben kellett kiszabnunk, illetve 
egyszer kellett elrendelni egy kert teljes kényszerkaszálását. Ez számomra azt jelenti, hogy mi, 
nyirádi lakosok, fontosnak érezzük azt, hogy községünk ápolt, rendezett legyen.  

Falunkban járva többen kérdezték tőlem, hogy mi módon jár el hivatalunk, amikor gondozatlan 
portával találkozik az ellenőrzések során. Ezért röviden összefoglalom e folyamatot. Első 
esetben csupán egy figyelmeztető levelet kap a tulajdonos, hogy elmulasztotta a fűnyírást. 
Amennyiben még a második ellenőrzéskor fennáll a mulasztása, ismét egy figyelmeztető levelet 
kap, de már azzal a kiegészítéssel, hogy a következő esetben már 50 ezer forint bírságot kell 
fizetnie. Amennyiben egymás után a 3. alkalommal is fennáll még a mulasztás (ez összesen 3 
esetben fordult elő), hivatalunk kirója az 50 ezer forintos büntetést. A fenti eljárás teljes 
mértékben megfelel a jogszabályi előírásoknak, amelyek nem engedik meg az ennél gyorsabb, 
határozottabb fellépést. Ezúton ismét megköszönöm az önök együttműködő hozzáállását a 
közterületek karbantartása terén, amelynek eredményeképpen Nyirád ismét gondozott és ápolt 
lett.  

Az önkormányzat munkáját hosszú idő óta 
segíti a közcélú foglalkoztatottak csapata, 
akik az idén 18-an vannak. Munkájukat Turi 
János falugondnok-mezőőr irányításával 
végzik. A nyár folyamán kiemelkedő 
színvonalon végezték munkájukat a 
közterületeken és a konyha felújítása során. 
Tevékenységüknek köszönhetően 
önkormányzatunk jelentős összeget  
takarított meg úgy, hogy közben minden 
feladat megfelelő színvonalon lett ellátva. 
Bizonyára mindenki számára köztudott, hogy 
ennek a 18 embernek a teljes bérét és a 

munkájukhoz szükséges eszközöket a munkaügyi központ fizeti, így Nyirád számára csak jót és 
nyereséget jelent a munkájuk.  

Az elmúlt időszakban egyre többen kerestek fel a hivatalban megszorult anyagi helyzetük miatt, 
pénzbeli segítséget, segélyt remélve. A hozzám fordulók nagytöbbségének nem állt 
módomban segíteni, mivel sem jogi, sem pedig anyagi lehetőségem nem volt rá. Ezért a 
tisztánlátás érdekében ezúton is tájékoztatni kívánom községünk lakosságát, hogyan, mi módon 
történik a segélyek nyújtása, milyen lehetőségei vannak az arra rászorulóknak. Önkormányzati 
rendelet szabályozza, hogy Nyirádon a polgármester a rendkívüli élethelyzetbe került családok 
részére kétféle pénzbeni támogatást nyújthat. Az egyik támogatási forma a vissza nem térítendő 
rendkívüli települési támogatás, melynek egyszeri összege alkalmanként nem lehet kevesebb 
1.000 Ft-nál, és nem haladhatja meg a 20.000 Ft-ot. A rendkívüli települési támogatás 
kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható 150.000 Ft összeghatárig.  
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Vissza nem térítendő rendkívüli települési támogatást eddig 11 fő kapott, átlagosan 15 ezer 
forint összegben, kamatmentes kölcsönt pedig 23 család vehetett fel azzal a feltétellel, hogy a 
tartozásukat december 31-ig visszafizetik.  

Őszintén remélem, hogy tájékoztatásom megnyugtató azok számára, akik attól féltek, hogy túl 
sok pénzt „osztogat szét” az önkormányzat, és azok számára is megnyugvást jelenthet, akik 
olyan élethelyzetbe kerülnek, hogy rászorulnak községünk segítségére.  

Ezúton mondok köszönetet a közelmúltban elhunyt Mód Viktória tanárnő rokonainak, mivel 
önkormányzatunk számára ingyenesen felajánlották az elhunyt ingóságait. Gesztusuknak 
köszönhetően a Szociális Segítő Központ dolgozói sok családnak tudtak segíteni bútorral, 
ágyneművel, ruhákkal. Kérem Önöket, amikor civilházunkban rendezvényen vesznek részt, 
jusson eszükbe néhány pillanatra Mód Viktória tanárnő, akinek hagyatékából lett berendezve a 
közösségi ház konyhája. Köszönetképpen koccintsanak poharaival az ő emlékére is! 

A közösség nevében ugyancsak köszönetemet fejezem ki a Steinbach családnak és 
Kovácsné Boros Katalinnak, hogy a falumúzeumnak átadott régiségekkel gazdagították 
gyűjteményünket, valamint Gelencsér Tamásnak, az önzetlen felajánlásért, amellyel a 
Szociális Segítő Központ előtti bejárást saját költségén biztosította és megvalósította. 

 

Ez év áprilisában kezdte meg munkáját hivatalunkban Székelyné 
Szalma Lilián. Új kolléganőnk a titkársági feladatokat látja el, így 
legtöbbször vele találkoznak a hivatalunkat felkereső ügyfelek, amikor 
tanácsot, vagy információt kérnek önkormányzatunktól. Munkájához sok 
sikert kívánunk!  

 

A jóidőt és a nyári pihenést kihasználva 
munkahelyi kirándulást szervezett az  
óvoda és az önkormányzati hivatal.  

Az óvoda dolgozói egy csodás élményeket 
nyújtó, kalandos evezőtúrán vettek részt a 
Rába folyón. Kenuban evezve tették meg a 
Csákánydoroszló – Rábagyarmat közötti 11 
km-es folyószakaszt, tanúságot téve 
ügyességről, bátorságról.  

A hivatal dolgozói is bátorságot, kitartást igénylő 
kiránduláson vettek részt a napokban. Ők az ausztriai 
Medve-szurdok 2900 lépcsőfokát mászták meg, amely 
folyamatosan a völgyben zúgó hegyi-folyó medre fölött 
haladt.  

Mindkét kirándulás a szabadságok terhére és 
önköltséges alapon szerveződött, így a teljes költséget 
a résztvevők fizették.  

Nagy Gábor polgármester 
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Nyitnikék Óvodai Híradó 
 
Újra gyermekzsivajtól hangos az óvoda a csendesebb 
nyári hónapok elteltével. Rengeteg új élménnyel 
gazdagodva jöttek a kisgyermekek az oviba, ki 
vidáman, ki kissé szorongva. Ám a régi 
csoporttársakkal való találkozás, a sok-sok fontos 
csevegnivaló szinte minden kisgyermek arcára mosolyt 
varázsolt.  
Az óvodát most kezdő picurkák némelyike pityeregve, 
nehéz szívvel vált el a szüleitől, de egy idő elteltével 
már kíváncsian vettek birtokba egy-egy játékot. A 
gyermekeket szeretettel fogadták mindhárom 
csoportban az óvoda dolgozói, a szülők biztonságban 
tudhatják csemetéiket óvodánkban. 

 
A 2016/17-es nevelési évet a következő óvodai létszámmal kezdtük el: Kiscsoport 18 fő, középső csoport 
25 fő, nagycsoport 25 fő. Szeptember 9-én és 19-én pedagógiai szűrővizsgálat, szeptember 20-21-én és 
23-án pedig logopédiai vizsgálat volt a nagycsoportosok körében. Az előbbiek eredményéről természetesen 
a szülők tájékoztatást kapnak. Szintén a nagycsoportosoknak szeptember 19-én volt az első hittan 
foglalkozás. Mindhárom csoport gyermekeinek fogászati szűrővizsgálatára szeptember 16-án, a helyi 
fogorvosi rendelőben került sor.  
 
A nevelési év során az egyik kiemelt nevelési területünk a szociális kompetenciák fejlesztése lesz. Ami 
bővebben azt jelenti, hogy többek között az óvónők bábjátékának segítségével játékosan igyekszünk az 
alapvető viselkedési szabályokat megtanítani a gyerekeknek. Tudni illik, hogy mi illik…! - Csak így tudunk 
megfelelően együtt élni egy kisebb vagy nagyobb közösségben, családban, óvodában. 
 
Azoknak a nagycsoportos kisgyermekeknek, akiknek a mozgásfejlesztés területén szükségük van rá, 
prevenciós tornát biztosítunk.  A tehetség gondozás keretében a kellő ritmusérzékkel bíró középső és 
nagycsoportosoknak külön néptánc lesz, heti egy alkalommal, a délelőtti óvodai nevelés keretében. Újra 
invitáljuk a családokat a Nyír-túrára, a túrát teljesítők új tudással, tapasztalattal az együtt töltött idő szép 
emlékeivel gazdagodnak. Elvégzése kötetlen lehetőséget biztosít a szülő-gyermek kapcsolat meghittebbé 
válásához, hiszen a közös kirándulás során a szülő megoszthatja gyermekkori élményeit családtagjaival. A 
kitűzött feladatok közös elvégzése erősíti az érzelmi kötődéseket gyönyörű falunkhoz, Nyirádhoz. 

 
 

"...kizárólag az a tanulás befolyásolja 

jelentősen az ember viselkedését,  

amely a felfedezésen alapul,  

és amely egy belső igényt elégít ki." 

(Carl Rogers) 

 
Október 1-jén falunap lesz, melyre nagy 
szeretettel hívjuk és várjuk kis 
óvodásainkat!  
 
A képeken szép óvodánk, illetve az 
intézményben dolgozók láthatók, akik 
legjobb tudásuk szerint, felelősségteljesen 
foglalkoznak a rájuk bízott gyermekekkel. 
 

Szabóné Kecskés Mária óvodavezető 
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Megkezdődött az új tanév 
 
A gyorsan elröpülő nyár után, újra megszólalt az iskolacsengő, kezdetét vette a 2016-
17-es tanév. Idén 170 gyermek tanul iskolánk nyirádi székhelyintézményében. 
 
A nyáron iskolánk pedagógusainak vezetésével Erzsébet táborban nyaralhatott 
hetven tanulónk. A Szociális Segítő Központ is szervezett a község rászoruló 

gyermekeinek táborozást, és a művelődési házban is várták a gyerekeket 6 héten át színes, izgalmas 
programokkal. Mindez felejthetetlen élményeket jelentett tanulóinknak a nyár folyamán. Köszönöm 
kollégáim, az óvónők, illetve a Szociális Segítő Központ, védőnőnk és az önkormányzat tevékeny 
munkáját. 
 
A nyár nem csak a gyerekeknek, családokban telt 
mozgalmasan, mi itt az iskolában is igyekeztünk a 
lehető legjobban az új tanévre felkészülni. 
Épületeinkben a nyáron festési munkákkal a  
termek újra tisztán várják a tanulóinkat,  
vigyázzunk arra, hogy ez így is maradjon.  
 
A közoktatás területén zajló törvényi előírások 
hatályba lépése tovább folytatódott. Már az 1-8. 
osztályban az új tantervünk szerint oktatunk.  
Ebben a tanévben mindenkinek kötelező a hit- és 
erkölcstan, vagy az erkölcstan óra választása. A mindennapos testnevelés mind a nyolc évfolyamon 
megvalósul, így a heti három tanóra mellé minden tanulónak választani kellett a délutáni sportolási 
lehetőségek közül: foci, kézilabda, tömegsport, atlétika, karate vagy néptánc.  
 
Alsó és felső tagozatban fejlesztő foglalkozásokat tartunk helyben a tanulási és magatartási zavarokkal 
küzdőknek, továbbá külön gyógypedagógus és logopédus is foglalkozik a sajátos nevelési igényű 
tanulóinkkal. Minden alsós osztályban vannak korrepetáló és tehetséggondozó órák. Tanórán kívül 
indítottunk furulya szakkört, de lehet járni kézműves és keresztszemes hímző szakkörre is. 
 
Megszerveztük az alsós bábszínház- és felsős színházlátogatást is. A tanév során megrendezzük 
hagyományos kulturális és sportprogramjainkat, melyről részletesen tájékoztatunk mindenkit.  
 
További segítséget várunk a Szülői Munkaközösségtől, az iskolai alapítvány kuratóriumától, és a segítő 
kapcsolattartását kérjük továbbra is az önkormányzatunktól. 
E rövid felsorolás is bizonyítja, hogy a kellő tudás megszerzéséhez adottak az iskolai feltételek. A többi 
már csak rajtunk múlik, szülőkön, pedagógusokon és tanulóinkon. 

 
Kérem, hogy a szülők is segítsenek, a bizalommal teli 
szeretetteljes otthoni légkör megteremtésével, melyhez 
kapcsolódjon az érdeklődés, figyelem gyermekük iskolai 
élete felé. Ahogy mondani szoktam: hétköznapból lesz a 
legtöbb. Figyeljünk oda kicsi és kicsit nagyobb  
gyerekeinkre is! Ha kell, nézzünk a körmükre! Segítsük 
egymás munkáját a tanév során is, használják ki a szülői 
értekezletek, fogadóórák, SZ.M. gyűlésekben rejlő 
lehetőségeket, a gyakori személyes kapcsolattartás 
lehetőségét, mert csak együttműködve érhetünk el 
eredményeket.  
 
Ezekhez a jövőbeni sikerekhez, és eredményekhez  
kívánok minden tanulónak, szülőnek, nevelőnek jó 
egészséget, kitartást, eredményes tanévet! 

 
Németh Andrásné Farkas Gabriella igazgató-helyettes 
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Szociális Segítő Központ  
 

Változás a családsegítő személyében - Illés Olga kollégánk hamarosan 

anyai örömök elé néz, már szabadságon, harmadik fiú gyermekét várja. 
Helyettesítését távolléte idejére – Nyirádon és Szőcön is - 2016. szeptember  
1-jétől új kolléganő, Kiss Zsuzsanna Erzsébet látja el. 
Zsuzsanna az előírt végzettséggel rendelkezik, sosem állt távol tőle a 
szociális terület, az elmúlt évtizedekben pedagógiai, szociális és  
foglalkoztatás-politikai területen dolgozott, elsősorban hátrányos helyzetű 
csoportokkal. Szociálpedagógus és egészségfejlesztő-mentálhigiénikus 
végzettségű – többek között. Pályája során dolgozott általános iskolában  
(rövid ideig itt Nyirádon is), gimnáziumban, kollégiumban, közigazgatásban, 
legutóbb pedig rehabilitációs munkahelyen. Családjával Tapolcán lakik. 
Forduljanak hozzá bizalommal! 

 
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

Kiss Zsuzsanna Erzsébet - családsegítő - Telefonos elérhetősége:  06 / 20 / 452 – 7028 
 
Ügyfélfogadás helye: SZŐC    Ügyfélfogadás helye:  NYIRÁD 
Önkormányzat épülete     Nyirádi Szociális Segítő Központ 
 
Ügyfélfogadás ideje:     Ügyfélfogadás ideje:  

Hétfő:  nincs ügyfélfogadás   Hétfő:  7:30 – 12:30  
Kedd:  9:00 – 12:00    Kedd:  nincs ügyfélfogadás 
Szerda: nincs ügyfélfogadás   Szerda: 11:00 – 16:00 
Csütörtök: 12:00 – 14:00    Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
Péntek: nincs ügyfélfogadás   Péntek: 8:00 – 13:00 

 
Az Intézmény nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség-, 
tájékoztatásnyújtás, tanácsadás céljából továbbra is elérhető az Ajkai Család- és Gyermekjóléti 
Központ készenléti Szolgálata. A krízisvonal telefonszáma: 06/20/226-2322 
 
 

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás – 

Nyári tábor 
Az előző évektől eltérően most kimondottan 
csak az ügyfélkörünkbe tartozó, nyirádi, 
hátrányos helyzetű, általános iskolás 
korosztályú gyermekek számára szerveztünk 
meghívásos alapon tábort, mely július 13-15. 
között zajlott Káptalanfüreden, a Gyömrői 
Önkormányzat Ifjúsági Táborában. 
 
20 gyermek kapott lehetőséget, hogy a három 
napot kollégáimmal és Piller Gabi védőnővel 
együtt a rendbontó buszos és vonatozós 
közlekedést követően a gyönyörű, erdei 
környezetben található, Balaton parti 
üdülőhelyen, térítésmentesen, teljes ellátás mellett, faházakban elszállásolva, sok fürdéssel, kirándulással 
és közös játékokkal, beszélgetésekkel töltse. Az idő gyorsan elszaladt, mindannyian kellemesen fáradtan, 
de élményekben és tapasztalatokban gazdagon tértünk haza. 
 
Saját és a résztvevő gyermekek nevében köszönjük elsősorban Nyirád Község Önkormányzatának, 
valamint Eichinger László, Tóth Ernő és Horváth Zoltán helyi vállalkozóknak, hogy - az Intézmény céljait 
és feladatát megértve és elfogadva – gyermek-centrikus és nagyvonalú hozzáállásukkal hozzájárultak a 
tábor megvalósulásához, segítettek a gyerekeknek örömet szerezni. 
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Idősek Klubja tagjainak Ják, Szombathelyi kirándulása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molnárné Farkas Rita, a Szociális Segítő Központ vezetője 

 
 
 

Rókadombi Horgász Egyesület 

 
Tisztelettel köszöntöm a NYIRlevél olvasóit! Az idei évben  
a képviselő-testülettel közösen gondolkodva újból  
felmerült a majális közös megrendezésének lehetősége. 
Mivel a Horgász Egyesület horgászversenyét május 1- 
jéről évekkel ezelőtt el kellett tolni annak érdekében, hogy 
az iskolai ballagásokat elkerüljük, így a képviselő-testület 
ezt tudomásul véve, velünk közösen, 2015. május 15-ére 
szervezte a majálist. Sajnos, az időjárás nem fogadott 
kegyeibe bennünket, de a közös rendezés és a programok 
hírére vendéglétszámunk jelentősen megemelkedett. 

                                                                                                   Fotó: Andrónyi Tamás 
 
A programokkal elsősorban a gyermekeket céloztuk meg, hogy így a szülőket, nagyszülőket is 
kicsalogassuk a tópartra. Ez elég jól sikerült, hiszen versenyünkre is rekordszámú, 96 fő nevezett, és a 
programok – a rossz időjárás ellenére - szépszámú közönség előtt zajlottak. Legtöbben a sáros környezet 
ellenére is vidámak voltak és jól érezték magukat.  
Ez alkalmat kihasználva szeretnék köszönetet mondani a szervezési munkákért községünk 
polgármesterének és a képviselő-testület tagjainak. A rendezvény lebonyolításában tevékenyen résztvevő 
Nyitnikék Óvoda dolgozóinak, és kis óvodásainak, valamint a Nyugdíjas Klub tagjainak a finom lángosért. 
Egyesületünk tagjának, Szabó Zoltánnak a finom ebédért külön köszönetet mondunk.  
 
Úgy érzem, sok év után újból bebizonyítottuk, hogy összefogással sok mindent el lehet érni. Bár a 
polgármester hiányolta a májusfát, - májusfát állítani május 1-jére kell - ha összefogással jövőre is tudunk 
majálist tartani, akkor ígérhetem, hogy ezt a hiányosságot is megpróbáljuk pótolni.  

 
Jó lenne, ha a tóparton a község civil szervezeteivel és az 
önkormányzattal közösen egy kiránduló-pihenő parkot  
tudnánk létrehozni. Horgász Egyesületünknek is fontos lenne, 
hogyha évközben kirándulók látogatnák a tó partját, hisz a 
környezet ezt lehetővé tenné, és a látogatók közül előbb-utóbb 
horgászokká is válnának néhányan.  
 
Köszönöm, hogy a majálissal kapcsolatban a gondolataimat 
megoszthattam Önökkel, és bízom benne, hogy néhány  
család figyelmét felkeltve jövőre még nagyobb létszámmal 
vesznek részt a rendezvényen. 

Vajai László elnök 
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Napközis napok 2016 nyár 
 
Nyirád Község Önkormányzatának főszervezésével és 
finanszírozásával indult útjára a 6 hetes, 12 alkalmat 
magába foglaló programsorozat „Unaloműző Napok” 
elnevezéssel.  
 
Községünkben dolgozó pedagógusok lettek felkérve a 
programok színvonalas megvalósítására. Munkájukat 
diákmunkások és közcélú foglalkoztatottak, valamint 
önkéntesek segítették. A programokon való részvétel a 
gyermekek számára ingyenes volt. Célcsoportunk az 
óvodás korosztály és az általános iskolás gyermekek 
voltak. 

 
A Napközis napok 

a következő célkitűzésekkel jöttek létre: 
 

 A szülők számára a gyermekfelügyelet 
megkönnyyítése a nyári szünetben 

 A gyermekek számára hasznos időtöltés biztosítása 

 Megfelelő testi fejlődésük érdekében sport és 
egyéb mozgásos programok szervezése 

 Egészséges lelki és szellemi fejlődésük érdekében 
kulturális, szórakoztató, kézműves foglalkozások 
szervezése 

 Társas kapcsolataik bővítése 
 

A programjainkon részt vett gyermekek 59 családból kerültek ki, összesen 82 fő, fele az óvodás, fele 
az iskolás korosztályból. A napi átlag létszám: 41 fő volt. 
 

Programjaink között szerepelt 
kirándulás, horgászat, arcfestés, 
kézműves foglalkozás, kutyás-
rendőrségi és tűzoltó bemutató, 
néptánc, főzés-sütögetés, és sok-
sok játékos foglalkozás. 
 
Ez a gazdag programsorozat nem 
jöhetett volna létre a nyirádi 
emberek, vállalkozók önzetlen 
segítsége nélkül, akik munkájukkal, 
illetve anyagilag támogatták 
foglalkozásainkat. 
 
A szülői visszajelzések és saját 
tapasztalataink alapján 
összegzésül elmondhatjuk, hogy 
egy nagyon sikeres, eseménydús 6 
hetet sikerült megtervezni és 
kivitelezni.  

 
Az önkormányzat jövőre is tervezi megtartani az idén már jól bevált keretek között  

a nyári „Unaloműző Napokat”. 
 

Bódisné Szencz Anikó óvodapedagógus 
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Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület 

 
A Búzavirág Nyugdíjas Klubot több mint 40 éve hozta létre a Bányász Dolgozók Szakszervezete, 
biztosítva hozzá a működéshez szükséges helyet, eszközöket és forrásokat. Az idők folyamán 
bekövetkezett változások miatt az alapító már nem tud biztosítani sem pénzügyi forrást sem 
személyszállítást. A klub bevételei az éves önkormányzati támogatásból és a tagok által fizetett tagdíjból 
állnak, melyek a taglétszámot figyelembe véve igen  
takarékos és szigorú gazdálkodást tettek lehetővé. A tagság 
állami támogatásra csak akkor pályázhat, ha nem klubként, 
hanem bejegyzett szervezetként működik. 
 
Az elhatározás az egyesület alapítására megszületett, és  
2016. március 31-i ülésén a közgyűlés kimondta a Nyirádi 
Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület megalakulását, 
elfogadta az alapszabályt és megválasztotta a  
tisztségviselőket. Kovács Józsi bácsi, aki a 2000. év óta 
vezetője volt a Nyugdíjas Klubnak, bejelentette, hogy az új 
ötéves ciklusra a vezetést kora miatt nem vállalja. Javasolta  
a vezetésbe Mencseli Istvánnét, Molnár Ferencnét és  
Németh Jenőt, akiket a tagság egyhangúlag elfogadott. Józsi bácsi ígéretet tett arra, hogy  
tapasztalataival az egyesület munkáját továbbra is segíti. Az új vezetőség nevében felkértem, hogy 

legalább az év végéig az egyesület munkáját és irányítását  
- mint tiszteletbeli elnök - felügyelje. 
 
Az átalakuláshoz a jogi, gazdasági útmutatást és  
segítséget Nagy Gábor polgármester biztosította az 
egyesületnek. A Veszprémi Törvényszék az egyesület 
nyilvántartásba vételét elrendelte, erről a végzést kiadta.  
Az adószám megkérése és a számlanyitás folyamatban  
van. 
 
A 2016. évben megvalósult programok: nőnap 
megünneplése, faluház takarítása, átrendezése, 
klubfoglalkozások keretében kézimunkázás, ajándéktárgy 

készítés, Erzsébet szobor koszorúzáson részvétel, a II. 
világháborús emlékmű rendezése, Hősök napi műsor és 
koszorúzás, lángos sütés a tóparti majálison és a nyári 
táborban, palacsinta sütés a gyermeknapon, kerek 
évfordulós tagjaink köszöntése (Madar Bálintné Piroska 
70., Tóth Vilmos 75. születésnapján), kútvölgyi 
bográcsozás, gyógyfürdőzés Mesteriben 2 turnusban.  
 

 
 
 
 
 
 
Egyesületünk célja, hogy a községben élő nyugdíjasok, 
időskorúak, egyedülállók és az egyesülettel együttműködők 
részére közösségi teret biztosítson, ahol tevékenykedni és 
kikapcsolódni tudnak. Ehhez kapcsolódik a hagyományok 
őrzése, ápolása, továbbadása, és a közösségi 
rendezvényeken való részvétel. Taglétszámunk 61 fő, 
tagjaink közé várjuk azokat, akik a céljainkkal egyetértenek. 

 
Németh Jenő elnök 
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Kellemetlen vendég a fejtetű - Szeptembertől újra 

elkezdődött egy tanév, a gyermekek megint közösségbe járnak, ami együtt 
járhat a tetű elterjedésével. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk mi itt 
Nyirádon, hogy éves szinten 1-2 gyermeknél fordul elő a fertőzés, 
valószínűleg külső forrásból eredően, így nagy járványokkal nem lehet 
találkozni. Sokat beszélünk róla, mindenki tud róla mindent, mégis, ha 
felbukkan, mindenkinél kisebb pánik alakul ki, ezért ismételjük át együtt, mit 
kell róla tudni és mit kell tenni!   
 
A fejtetű egy szürkéskék ízeltlábú, körülbelül 2-4 milliméter nagyságú. Tápláléka az emberi vér. Harap, hogy 
vért tudjon inni. Ennek folyamán nyálat választ ki, amitől a vér lassabban alvad meg. A nyál által kiváltott 
allergiás reakció okozza a viszketést. A felnőtt fejtetű 5-9 petét rak le egy nap. Ezek a peték az úgynevezett 
serkék. A serkék a hajszálra vannak tapadva, közvetlenül a fejbőr felett. 6-9 nap múlva kibújnak a lárvák. Az 
üres burok a hajszálon marad. A lárva 7-10 nap után felnő, tetű lesz belőle és maga is képes petéket rakni. A 
serkék: ovális fehér tojások, kisebbek, mint 1 milliméter, és rá vannak tapadva a hajszálra. Legtöbbször a fül 
mögött, vagy a tarkón. A fejtetű a petéket közvetlenül a haj tövére helyezi. A haj növekedésével ezek egyre 
távolodnak a fejbőrtől.  
 
Hogyan lehet a fejtetűvel megfertőződni? Ahol sokan vannak együtt, ott vidám világ vár a tetvekre, ugyanis 
vidáman vándorol egyik gyerekről a másikra. Tévedés, hogy a piszkos gyerekek terjesztik a tetvességet! A 
tiszta gyerekek szép, tiszta haját sokkal jobban kedveli a tetű. A tetvek könnyen átgyalogolnak az egyik fejről a 
másikra, vagy a ruházaton, játékokon vagy fésűn keresztül kerülnek át az egyik gyermekről a másikra. 
 
Vakaródzik, tehát tetves? - Hogyan lehet észrevenni a fejtetvet? Az, ha valaki vakaródzik, még nem 
egyértelmű jele a fejtetű megjelenésének. Mivel a tetvek fény elől gyorsan menekülnek, ezért főleg a sertéket 
kell keresni a fül mögött és a tarkó tájékán. A korpától való elkülönítés sok esetben igen nehéz lehet. A serte a 
két köröm között összenyomva pattanó hangot ad, míg a kikelteknél vagy az elpusztultaknál ez már nem 
tapasztalható. 
 

Teendők: Tetűirtó – megelőző szerek /spray, sampon, lotion/ használata: NITTYFOR, PEDEY, NIX, 
PICKSAN, PARASIDOSE, PARANIT, NEEMOXAN, HEDRIN, NYDA. A kezelést gondosan el kell végezni 
a használati utasításban leírtak alapján. Fontos a behatási idő betartása! Ügyelni kell arra, hogy a szer ne 
kerüljön a szembe. A tetűirtószeres kezeléstől elpusztult sertéket a gyermek hajáról el kell távolítani!!! A 
serték a hajszálról ecetbe mártott sűrű fogazatú fésűvel, két körmünk közé fogva, esetleg csipesszel 
történő lehúzással, vagy egyszerűen a hajszál levágásával távolíthatók el. Manapság sok termék mellé 
már automatikusan mellékelik a tetűfésűt is. Kimosni minden ruhát, ágyneműt, kabátot, sálat, plüss állatot, 
minimum 60°C-on. Ami nem mosható, vagy nem ilyen magas hőmérsékleten, azt egy zárható nejlon 
zsákba tegyük, és tartsuk ott 1 hétig, vagy fagyasszuk le a fagyasztóban néhány napra nejlonzacskóban. 
A bútorokat, amelyeken bútorhuzat van, alaposan porszívózzuk ki, illetve kapható a PARANIT 
készítményből textil ápoló spray. A fésűket és keféket tetűirtó folyadékban tetvetleníthetjük  
 
Megelőzés: Ennek egyik leghatékonyabb tényezője a szülői gondoskodás. Ha nem figyelünk arra, hogy 
gyermekünk (különösen a füle körül) gyakran vakarja a fejét, otthon nem fordítunk kellő gondot a 
rendszeres hajápolásra, a hajmosásra és fésülésre, úgy a hajra került fejtetű könnyen és gyorsan 
elszaporodhat. Ezért a gyermek tisztálkodásának, fésülködésének rendszeres ellenőrzése nagyon fontos. 
Időről időre vizsgáljuk át a gyermek haját, nincs-e benne élő tetű vagy serke! Mi, az iskola-egészségügyi 
szolgálat (védőnő) kötelezően szeptember, január és április hónapban szűrővizsgálatot végzünk, ezen 
felül szükség szerint. Ha előfordul tetű egy csoportban, akkor rendszeres kontroll történik negatív 
eredmény eléréséig. Tetvesség esetén írásbeli tájékoztatót küldünk a szülőnek a további teendőkről egy 
lezárt borítékban.  
 
Szülői teendők, amennyiben otthon fedezik fel a tetvességet: Haj kezelése, serke lehúzása + egyéb 
eszközök, textilek leírtak szerinti kezelése. Óvónőnek / osztályfőnöknek szólni, aki jelzi felém, vagy egyenesen 
nekem is lehet jelezni a problémát. Ekkor a lehető leghamarabb megtörténik a közösség szűrése és a szükség 
szerinti intézkedés. Ismételt tetvesség esetén sajnos, a gyermek fejét le kell kezelnem, eddig nem nagyon volt 
erre szükség munkám során. 
 
Nem jelent járványt 1-2 gyermeknél előforduló tetvesség. A tetű nem szégyen. Szégyen az, ha hagyjuk 
elterjedni! 

Piller Gabriella védőnő 
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Mozgássérültek Egyesülete 

 
Tisztelt Mozgássérültek, kedves Olvasók! A 
mozgássérültek vezetősége idén is színes programokkal 
kedveskedett tagjai, családtagjaik, barátaik számára! 
Utazásaink lehetőségét más civilszervezet tagjai számára 
és Nyirádi lakosoknak is örömmel ajánljuk!   
 
Az idei programok között szerepelt színház, gyógyfürdő, és 
Visegrádi palotajátékok, hajókirándulással! Újra volt 
lehetőség Ópusztaszerre, és Petőfi szülőházához ellátogatni, ahol kellemes két napot töltöttünk el. Terveink 
között még szerepel Eger, Aggtelek, és színházlátogatás, valamint ünnepi műsorok.  
 
Idén támogatást nyújtottunk az óvodai Nyirtúra első helyezett családjának, akik Borgátán pihenhettek. Borgátai 
hétvégét ajánlottunk fel az iskolai jótékonysági bál szervezőinek tombolanyeremény formájában. 
Természetesem mindhárom településen – Nyirádon, Halimbán, Szőcön - örömmel segítettünk ebben a 
formában. 

 
A Mozgássérültek Veszprémi Egyesülete idén 35 éves,  
melyet szeptember 3-án ünnepeltünk Balatonfűzfőn, ahova 
48-an juthattunk el. Nagy öröm volt, hogy Bartalos Jánosné, 
NUSIKA csoportvezető helyettes és Horváth Józsefné, 
MARIKA néni a Mozgássérültekért elismerés ezüst fokozatát 
vehették át. KÖSZÖNJÜK! Munkájukhoz további sok sikert és 
egészséget kívánunk a tagok valamint a vezetőség nevében!  
 
Kovács Tibor csoportvezető 16 év munkája után a 
Mozgássérültek elismerés arany fokozatát vehette át.  
 

Az év hátralévő programjaira is várunk minden kedves tagot, érdeklődőt!  Várjuk tagjainkat október 12-én a 
taggyűlésre! 

Vezetőség 
 
 

Anyakönyvi események 
Gólyahírek 
Megszületett Tasner Árpád és Fercsák Edina kislánya, Tamina 

 Kalmár Dávid György és Feke Ramóna kisfia, Dávid Noel 
 Nagypál Szilveszter és Csikány Orsolya kisfia, Levente 
 Keresztes József és Lutor Veronika kislánya, Zselyke 
 Somogyi Roland és Horváth Nikolett kisfia, Bálint 
 Pinkova József és Kondor Katalin kisfia, Marcell 
 Bodor Tamás és Tóth Viktória Katalin kislánya, Eliána Katalin 
 Keresztes József és Lutor Veronika kislánya, Zselyke 
 Fercsák Tamás és Földi Zsanett kisfia, Nimród 
 Nemes Ágnes kislánya, Sára 

 

Házasságkötés  Kocsis Milán és Váti Evelin; Lakatos András és Horváth Ilona; Kőszegi Attila és 

Györkös Andrea; Pataki Győző és Horváth Timea Katalin; Szőke Péter és Nagy Georgina; Prém 
János és Somogyi Katalin; Borbás Zoltán és Fercsák Anita. 
 

Haláleset Kecskés László 82, Hoffmann Lajos 57, Szencz László 68, Mozsolics Ferenc 75, 

Hoffmann Ottóné Mészáros Ilona 81, Széles Miklós 66, Szabó József 89, Hoffmann László 88, 
Farkas Sándorné Tulok Mária 72 éves korában hunyt el. 

Kovács Károlyné anyakönyvvezető 
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Fejlesztés a falu határában  Cseh Gézát, a Lager Logistik Kft. ügyvezetőjét kérdeztem a falu 

határában folyó építkezésről.  
- Egy ideje figyelemmel kísérhetjük a változásokat nap, mint nap elhaladva az új építmény mellett. Mi épül itt? 
- Cégünk anyavállalata az idei szezontól bővíti a forgalmazott termékei körét. Ennek tárolásához újabb 
raktárcsarnokra van szükségünk.  
- Látszólag nagyberuházásról van szó. 

- Igen, 3.000 m2 alapterületű raktárt 
építtetünk. Ezzel a fejlesztéssel 5-6 
munkahelyet teremtettünk.  
- Mikorra várható a létesítmény 
befejezése? 
- Terveink szerint szeptember végére 
átadhatjuk a cég új raktárát. 

 

Szücs Ramóna kulturális célú közfoglalkoztatott 

 
 
 

Köszönet!  Alulírottak, Nyirád, Dózsa György utca 18/A, valamint 25/A és 25/B szám alatti lakosok a 

szennyvízcsatorna építésének időszakában ingatlanaink után a közműfejlesztési hozzájárulást hiánytalanul 
megfizettük és a szerződést megkötöttük. A közműrákötés kiépítése számunkra ismeretlen ok miatt nem 
valósult meg. Ésszerű magyarázatot erre 12 éven keresztül a hivataloktól nem kaptunk, ellenben emelt 
összegű talajterhelési díj kiszabását helyezték kilátásba, és a kormányhivatal a rákötés elmaradása miatt 
büntetéssel fenyegetőzött.  

Németh Jenő képviselő tudomást szerzett kilátástalan helyzetünkről és segítségünkre sietett. Olyan műszaki 
megoldásokat dolgozott ki, hogy a bekötések végül is megvalósulhattak. A kivitelezéseket Miskó Károly 
vállalkozó végezte el az önkormányzat megbízásából. Sok idegeskedés után, több mit egy évtized csuszással 
mi is megkaptuk azt, amiért a pénzünket kiadtuk. 

Köszönjük mindenkinek, aki a segítségünkre volt. Külön köszönjük Németh Jenő önkormányzati képviselőnek 
az önzetlen és hatékony segítséget. Munkájához kívánunk további töretlen erőt és egészséget. 

 
Bartalos Nikoletta, Ihász-Kovács Győző és Ihász-Kovács Győzőné 

 
 
 

Kedves Könyvtárlátogatók! Tájékoztatom a régi és új olvasóimat, hogy a könyvtár szeptember 

1. napjától újra nyitva tart pénteken és szombaton, délután 15:00 órától 18:00 óráig. Lehetőség van könyvek 
kölcsönzésére, helyben történő olvasásra - könyvek, folyóiratok állnak rendelkezésére az érdeklődőknek -, 
valamint a lexikonok és szakkönyvek használata is biztosított. A könyvtárban 2 db számítógép várja az 
internetezni vágyókat, az internethasználat díja 300 Ft/óra. Fénymásolás és nyomtatás korlátozott számban 
lehetséges, amelynek díja 13 Ft/oldal. 
 
Felhívom minden olvasó figyelmét arra, hogy a könyveket 
1 hónapra lehet kölcsönözni, és további két alkalommal 
lehet a kölcsönzési idő hosszabbítását kérni. A több 
hónapja tartozókat kérem, hogy a kint lévő könyveket 
szolgáltassák vissza a könyvtár részére, mivel az nem 
magántulajdon, és szeretnénk biztosítani minden olvasó 
számára a hozzáférést. Amennyiben a kölcsönzött könyv 
megrongálódik, elveszik, akkor a kölcsönző személy 
köteles gondoskodni annak pótlásáról újravásárlás útján. A 
könyvtári tagság ingyenes.  
 
Az elmúlt hónapokban 40 db új könyv érkezett: regények, meséskönyvek, ifjúsági regények, hobby- és 
szakkönyvek. Az év folyamán tervezek még könyvtári programokat is, ezekről a későbbiekben adok 
tájékoztatást. Kötelező olvasmányokért, valamint szórakozás és hasznos időtöltés céljából is sok szeretettel 
várok minden érdeklődőt. 

Tasner Lászlóné Kriszti könyvtáros 



 

NYIRlevél  XVIII. évfolyam 2. szám                                  - 13 -                                                      2016 szeptember 

 
 

Mozogjunk!  A sportolás, mozgás nagyon fontos szerepet tölt be mindennapi életünkben, így 

már községünkben is lehetőség nyílt kipróbálni a zsírégető-alakformáló aerobikot és a jógát. Mindkét 
foglalkozás helyszíne a művelődési ház nagyterme. Lássuk tehát e két különböző mozgásforma 
sajátosságait!  

Zsírégető, alakformáló aerobik 

 
Koreografált, 60 perces óra, 
melynek fő részét az intenzív 
zsírégetés adja. Mindez 
ritmusos zenére történik. Rövid 
erősítő blokkokat is tartalmaz, 
amely a problémás területekre 
hat; mint például a hasizom, 
farizom, hát- és karizom. A 
nehezebb elemek ellenére a 
remek hangulat mindig 
biztosított az edzések során. 
 

Minden érdeklődőt vár Katona Boglárka hetente keddenként 18:00 - 19:00 és csütörtökönként 18:30 - 
19:30 óra között. Amit hozz magaddal: Polifoam, víz, esetleg törölköző.  
 

Jóga  Ez a mozgásforma 

nem csak a testet érinti meg, 
hanem a lelket is. Másfél 
órában megtapasztalhatjuk azt 
a nyugalmat, amely átjárja 
egész testünket. A jóga segít 
kiszakadni a mindennapok 
pörgéséből, ezáltal meg-
nyugszunk, elengedjük a 
problémáinkat és magunkra 
koncentrálhatunk. A harmo-
nikus hangulatot halk zene és füstölő használata is garantálja.  
 
Az érdeklődőket Rüll Zoltán várja hetente, csütörtökönként 17:00 - 18:30 óra között. Amit hozz magaddal: 
Polifoam, pléd, kispárna, kényelmes ruházat. 

Szücs Ramóna kulturális célú közfoglalkoztatott 

 

 

 

 
 

Nyirádi Testépítő Klub Jelenleg 27 fiatal tagja 

van a testépítő klubnak, melyből 12 fő az, aki rendszeresen 
látogatja a klubot. Nyáron ez a létszám 20-25 főre nőtt, 
amikor a tanulók is folyamatosan jöttek.  
 
Benyújtott pályázatunk alapján kézisúlyzók, rudak, 
súlyzótárcsák vásárlásához kaptunk 67.000 Ft támogatást 
Nyirád Község Önkormányzatától a civil szervezeteknek 
nyújtható keretből. Köszönjük a segítséget, és azt is, hogy  
a klubhelyiséget térítésmentesen használhatjuk. 
 

Kovács András, a klub képviseletében 
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Nyirádi szépkorúak - Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet 

érdemelnek. A közelmúltban a következő szépkorúakat köszöntöttük Nyirádon, akik mindannyian a 90. 
születésnapjukat ünnepelték. 

 
Horváth Gyuláné Anna néni Vigándon született, Zalahalápon járt általános 
iskolába. A sors Nyirádra hozta, ahol Gyula bácsival 1946-ban házasodtak 
össze. Három gyermeket neveltek föl szeretetben és becsülettel. Anna néni 
annak idején a TSZ-ben nagyon sokat dolgozott, munkabírása példaértékű 
volt. A TSZ kertészetében az elsők között tartották számon, mindig jó 
dolgosként emlegették. 
 
 
Horváth Lajos bácsi nyirádi 
születésű, itt végezte az iskolát, 
mindig a községben élt. 
Fiatalemberként az erdészetnél, majd 

a tsz-ben dolgozott, később a bauxitbányához került, a 
becsületesen ledolgozott hosszú évek után innen ment nyugdíjba. 
41 évvel ezelőtt találtak egymásra feleségével, Irénke nénivel, 
akivel azóta is szeretetben, egyetértésben élnek.  
 

 
Szabó Kálmánné Mariska néni monostorapátin született, gyerekkorában 
Hegyesden lakott. Fiatalként egy révfülöpi kocsmáros alkalmazta, később a 
szőlőbe járt dolgozni. Nyirádra akkor került, amikor Kálmán bácsi feleségül vette. 
Először a Kossuth utcában laktak, majd egy ideig a Dabosi dombok között éltek. 
Egy halimbai bányászlakásból költöztek vissza a saját maguk által épített nyirádi 
házba, a Dózsa utcába, amely most is Mariska néni otthona. Három fiút neveltek 
föl. 
 
 
Molnár Sándor bácsi Budapesten 
született, majd Kisapátiban és 
Kisszőlősön élt. Az ötvenes évek 

második felében került Nyirádra, ahol feleségével három 
gyerekük született. Aktív korában a bauxitbányánál dolgozott, 
mint fűrészes. A faluban köztiszteletnek örvendő szakember, 
akit annak idején korábban csak úgy emlegettek, hogy a „Hatos 
Sanyi”. Lehetetlen volna megbecsülni, hány nyirádi család téli 
tüzelőjét fűrészelte össze a hosszú évek során. 
 
 
 

Azt kívánjuk, hogy sokáig éljenek tovább egészségben, szeretetteljes családi körben, 
és még sok-sok éven át leljék örömüket családjaikban! 

 
 
 
 

Nyirád legidősebb polgára Tóth Józsefné Mariska néni,  

aki augusztus első napjaiban ünnepelte 103. születésnapját.  
Ezúton is szeretettel köszöntjük, és kívánunk neki további boldog és 

egészségben eltöltött éveket! 
 

 
 

Kovács Károlyné igazgatási ügyintéző 
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Tisztelt Nyirádiak! Több alkalommal fölmerült a kérdés, hogy mik a szabályai a kerti hulladék égetésének. 

 

Hatályos önkormányzati rendeletünk szerint avart, kerti hulladékot június 1-jétől szeptember 30-ig elégetni tilos! 

Október 1-je és május 30. közötti időszakban avart, kerti hulladékot csak hétfőtől péntekig lehet elégetni, szombaton 

és vasárnap az égetés tilos! A tilalmi időn kívül a teljesen száraz avart és kerti hulladékot úgy kell elégetni, hogy az 

a környezetre tűzveszélyt ne jelentsen. Szabadban gyújtott tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad. Ha veszély gyanúja 

áll fenn, a tüzet azonnal el kell oltani. A tüzelés helyszínén olyan eszközöket kell tartani (ásó, lapát, vízzel telt vödör), 

amelyekkel a tűz eloltható, illetve terjedése megakadályozható. Szeles időben szigorúan tilos tüzet gyújtani! 

 

2016. szeptember 1-jétől a következőkre módosultak a gyermek és felnőtt étkeztetésért fizetendő összegek. 

(Kivonat a 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletéből) 

 

Gyermek és felnőtt étkezés térítési díjainak mértéke 2016. szeptember 1-jétől 

Étkezési forma 

 

Fizetendő nettó térítési díj (Ft) 

Óvodai étkezés 313 

Iskolai ebéd 221 

Iskolai napközi 359 

Diétás óvodai étkezés 440 

Diétás iskolai ebéd 280 

Diétás iskolai napközi 480 

Felnőtt ebéd 554 

Vendég ebéd 610 

Vendég ebéd 50 %-os adag 315 

A fenti nettó térítési díjakat 27 %-os ÁFA terheli 
 

A legutóbbi NYIRlevél megjelenése óta megalkotott önkormányzati rendeletek a következők: 

- 2/2016. (III.9.) a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról 
- 3/2016. (IV.11.) a közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló  
- 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
- 4/2016. (V.23.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
- 5/2016. (V.25.) az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról 
- 6/2016. (V.20.) a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról szóló 6/2001. (V.11.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
- 7/2016. (VIII.31.) az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
- 8/2016. (IX.5.) a közterületek használatáról 
- 9/2016. (VIII.31.) a közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló  
- 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos önkormányzati rendeletek elérhetők 

önkormányzatunk honlapján www.nyirad.hu / Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal / Önkormányzat / 

Rendeletek oldalon, valamint az önkormányzati hivatal ügyfélszolgálatán. 

 

Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 

ügyfélfogadása és elérhetőségei 

Ajkai Járási Hivatal Kormányablak és 

Okmányirodai Osztály ügyfélfogadása és 

elérhetőségei 

8454 Nyirád, Szabadság utca 3. 

tel.: 88/235-001 

e-mail: hivatal@nyirad.hu 

8400 Ajka, Újélet utca 8. 

tel.: 88/550-535 

ajka.kormanyablak@veszprem.gov.hu 

Hétfő:      14.00 – 16.00 

Kedd:        8.00 – 16.00 

Szerda:     zárt nap 

Csütörtök: 8.00 – 16.00 

Péntek:     8.00 – 12.00 

Hétfő:        7.00 – 17.00 

Kedd:        8.00 – 16.30 

Szerda:     8.00 – 16.30 

Csütörtök: 8.00 – 18.00 

Péntek:     8.00 – 14.00 

 

Lovasi Erika jegyző 

http://www.nyirad.hu/
mailto:ajka.kormanyablak@veszprem.gov.hu
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Falunap 

2016. október 1. 
 

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk  

a község Lakosságát a hagyományos Falunapra,  

amelynek helye a Művelődési Ház és környéke,  

illetve a sportpálya 

 
1100-1300 Vasas : Nyirádi Öregfiúk futballmérkőzés a focipályán 

1300-tól Ingyenes ebéd 

Babgulyás, vadpörkölt, lángos; 

gyermekeknek bolognai tészta 

1400 Nyirádi Nyitnikék Óvoda óvodásainak mini-táncháza 

1420 Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola tanulóinak műsora 

1440 Karate bemutató 

1500 Tibi bohóc előadása 

1530 Hangadók együttes koncertje 

1630 Polgármester köszöntője 

1635 A nyirádi fotópályázat eredményhirdetése, díjak átadása 

1700 Nyirádi Nyitnikék Óvoda dolgozóinak mesejátéka 

1720 Nyirádi alakformáló táncosok bemutatója 

1745 Nyirádi Nyugdíjas Egyesület színjátéka 

1800 Tóth Vera és együttesének élő fellépése 

 
Kísérő programok: 
 Kiállítás: Nyirádi fotópályázat képei és régi képeslapok Nyirádról 
 Fanyűvő népi játékpark: 50-féle játék várja a gyerekeket kipróbálásra 
 Rodeó bika 
 Élő (ember) csocsó (5 fős csapatok jelentkezhetnek a  

20/332-1551-es tel.számon) 
 Ugrálóvár 
 Arcfestés 
 Kézműves sátor 
 Lufibohóc 
 Zsibvásár, falusi forgatag 
 Büfé 

 
Nyirád Község Önkormányzata 

 
 
 

 

Alapító, kiadó és a kiadásért felelős: Nyirád Község Önkormányzata 
8454 Nyirád, Szabadság u. 3. tel./fax: 88/235-001 
e-mail:                                        hivatal@nyirad.hu 
Nyilvántartási szám:                   3.4.1.1787/1999. 
Megjelenik időszakosan,            750 példányban 
Sokszorosító szerv:                    Kölcsey Nyomda Kft.  

 

 

Sokszorosítás helye, ideje:   8300 Tapolca, Batsányi u. 1. 
                                              2016. szeptember 22. 
Megrendelés száma:             240-4/2016. 
Felelős szerkesztő:                Nagy Gábor 
Nyomdai előkészítő:              Kovács Károlyné és Szücs Ramóna 
 

 


