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Önkormányzati hírek
► 2013. január 1-jével – a Nyirád-Szőc Községek Körjegyzősége jogutódjaként – Nyirád és Szőc Községek

Önkormányzatainak Képviselő-testületei létrehozták a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalt, mely a két
település önkormányzatát és lakosságát szolgálja ki.
► Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Római Katolikus Plébánia által a nyirádi

templom felújítására az „EGYH-EOR-13 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások” című
pályázat keretében benyújtott támogatási kérelemhez kötelezettséget vállalt arra, hogy nyertes pályázat
esetén a Plébánia önrészéhez egymillió forinttal hozzájárul. A benyújtott pályázat eredményes volt, a
pénzeszköz átadásáról szóló szerződést megkötjük a Plébániával.
► Önkormányzatunk az idén is pályázatot nyújtott be a tornaterem épületének fejlesztésére, felújítására.

A fejlesztési célok, a fejlesztés költsége és a fejlesztés rangsora:

Megvalósítandó cél
1.

Fűtéskorszerűsítés

2.

Külső nyílászárók cseréje

3.
4.

Tetőfelújítás
Külső hőszigetelés, akadálymentes feljáró készítése és
mozgáskorlátozott WC kialakítása

5.

Parketta felújítás
Összesen:

A beruházás
összköltsége
(Ft)

Igényelt pályázati
támogatás (Ft)

2.798.991

2.798.991

12.643.879

12.643.879

1.975.652
6.938.442

1.975.652

440.310

440.310

24.797.274

20.000.000

2.141.168

A pályázati cél megvalósításához a képviselő-testület építési célra
(a külső hőszigeteléshez, akadálymentes feljáró készítéséhez és
mozgáskorlátozott WC kialakításához) 4.797.274 Ft önerőt biztosít,
valamint 2 főt 2 hónap időtartamra és 2 főt 3 hónap időtartamra
közfoglalkoztatottként alkalmaz. A közfoglalkoztatási bérre és
járulékra tervezett költség 958.850 Ft, a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó egyéb költségekre tervezett összeg 41.150 Ft. A
pályázati cél megvalósításához eredményes pályázat esetén a
képviselő-testület mindösszesen 5.797.274 Ft önerőt vállalt.
► Képviselő-testületünk a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a Bakony-völgye

Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodását felülvizsgálta, és azt 2013. június 30-ával felmondta.
2013. július 1-jétől az óvodai ellátásról – mint kötelező önkormányzati feladatról – ismét önálló köznevelési
intézmény alapításával és fenntartásával gondoskodik, melynek neve Nyirádi Nyitnikék Óvoda lett.
► 2013 májusában 15 nyirádi lakos azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy zárjuk le a Dózsa

György utca és a Széchenyi utca közötti gyalogos átjárót, mert a közelében üzemelő vendéglátó-helyről
hazafelé távozók hangoskodnak, szemetelnek, zavarják az itt élők nyugalmát. Mivel ez az átjáró jelentős
gyalogosforgalmat bonyolít, a képviselő-testület nem tartotta elfogadhatónak a lezárását. A testület vállalta,
hogy a Nyirádi Polgárőrséggel együttműködve intézkedéseket tesz a randalírozások megszűntetésére.
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► 2013. január 1-jén lépett hatályba a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető
elnevezések tilalmával összefüggő rendelkezés, melynek lényege, hogy közterület, illetve
közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. E rendelkezés alapján
képviselő-testületünk 2013. július 1-jei hatállyal a következő közterületnév és közterület jelleg
átnevezéseket hajtotta végre:
A közterület
régi neve és jellege
Zalka Máté utca
Hámán Kató utca
Sallai utca
Rózsa Ferenc utca
Ságvári utca

A közterület
új neve és jellege
Sósi domb
Levendula utca
Park utca
Rózsa utca
Kistó utca

► Az önkormányzat a LEADER jogcím keretében pályázatot nyújtott be az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
2013-ban nyújtandó támogatásra, melynek célja a jogszabályi előírásoknak megfelelő, üzemeltetési
engedéllyel rendelkező, fedett, egész évben üzemelő piactér kialakítása az által, hogy:
 fedetté teszünk 12 árusító helyet (6 asztalt),
 közel kétszeresére megnöveljük piacunk árusító helyeinek számát 14-el (6 asztal),
 aszfalt burkolattal látjuk el a teljes, asztalok által elfoglalt részeket,
 a későbbiekben elektromos áram vételi lehetőséget alakítunk ki,
 a későbbiekben megvilágítást biztosítunk az árusító helyek számára,
 a későbbiekben mellékhelységet alakítunk ki.
Az igényelt támogatás 4.217.270 Ft, melyhez nyertes pályázat esetén önkormányzatunk 1.138.663
Ft saját forrást biztosít.
► Sajnálatos módon a
játszótéren lévő hajó
balesetveszélyessé
vált,
mert
tartószerkezeti elemei
elkorhadtak, a javítás
csak
az
összes
szerkezeti
elem
cseréjével lett volna
megvalósítható.
A
javítás költsége kb. 1.500.000 Ft + ÁFA lett volna, a felújítás gazdaságtalan lenne, ezért a képviselőtestület a hajó elbontásáról határozott.
► A Nyirádi Nyitnikék Óvoda vezetői feladatainak ellátására 2013. augusztus 15. napjától öt év
időtartamra – sikeres pályázata alapján – Szabóné Kecskés Máriát nevezte ki a képviselő-testület.
► Szintén pályázati eljárás eredményeként, 2013. október 1. napjától öt év időtartamra Molnárné
Farkas Ritát nevezte ki a képviselő-testület a Szociális Segítő Központ vezetőjének.
Sarkadi-Nagy András polgármester

A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje
hétfő:
kedd:
szerda:

1400 – 1600
800 – 1600
zárt nap

Pénztári órák:

kedd: 1000 – 1200

csütörtök:
péntek:

800 – 1600
800 – 1200

csütörtök:

1400 - 1600
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete által
2013. január 1-jét követően megalkotott önkormányzati rendeletek
 1/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 10/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
 3/2013. (II. 18.) rendelet az ivóvíz-szolgáltatás és csatornahasználati díj megállapításáról szóló
1/2011. (I. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet a közoktatási és személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjairól szóló 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
 5/2013. (IV.8.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól
 6/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III.
9.) önkormányzati rendelet módosításáról
 7/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról és
pénzmaradvány elszámolásáról
 8/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról
 9/2013. (IX. 17.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.
(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
 10/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet a közterületek filmforgatási célú használatáról
A hatályos önkormányzati rendeletek a honlapunkon – www.nyirad.hu –, a Községi Könyvtárban és a
Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán rendelkezésre állnak.
Lovasi Erika jegyző

A Nyirádi Civil Ház

2011
Elkészült a Nyirádi Civil Ház az Erzsébet tér 3. szám
alatt, mely pályázati támogatással, a korábban
tűzoltószertárként használt épület átépítésével,
felújításával valósult meg. Bevezettük az épületbe a
vizet, szennyvízcsatorna rákötést, gázközművet és
villamos hálózatot építettünk ki. Az új vizesblokk
külön női és férfi egységgel, közös mosdóval készült,
és egy akadálymentes illemhelyet is kialakítottunk.
Hőszigetelt álmennyezetet kaptak a helyiségek, a
padlóburkolat mázas kerámialapokból készült, belső
és külső vakolatjavításra, festésre, csempézésre
került sor. A homlokzat nemes vakolatot kapott,
megoldottuk a helyiségek egyedi gázfűtését és a
rendezvénytér egységben egy komplett nyári konyha
is kiépült. Az elhasználódott nyílászárókat a
Rókadombi Horgász Egyesület tagjai cserélték ki
társadalmi
munkában.
A
közösségi
tevékenységekhez szükséges következő eszközöket
sikerült szintén pályázati támogatással beszerezni:
10 db sörpad garnitúra, gázégő fej, üst és üstház,

2013
bogrács, elektromos tűzhely, hűtőgép, mikrohullámú
sütő.
A 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján ehhez a
projekthez a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó
támogatás keretében, közösségi terek fejlesztése
célterületre 2.517.497 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyertünk, és ehhez önkormányzatunk
további, több mint 1 millió Ft önrészt adott.
Az épület elhelyezkedése rendkívül kedvező, hiszen
a főút mellett elterülő Erzsébet téren áll, melyhez egy
épített színpad is tartozik. A községünkben élő és
működő civil szférához, illetve a közszférához tartozó
szervezetek számára létrejött egy egész évben
folyamatosan rendelkezésre álló, korszerű közösségi
tér, mely helyszínéül szolgálhat a szervezetek napi
szervezési,
működési
feladataihoz,
összejöveteleihez és rendez-vényeihez.
Sarkadi-Nagy András polgármester
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Veszprém Megyei Önkormányzat hírei
„Falumegújítási Díj 2013.” - A Belügyminiszter és a
Vidékfejlesztési
Miniszter
közösen
meghirdeti
a
Magyarországi Falumegújítási Díj 2013. pályázatot „Jobban élni” mottóval. A pályázatot meghirdetők
célja, hogy felkutassák, díjazzák és ezzel „reflektorfénybe állítsák“, azokat a települési
közösségeket, amelyek kimagasló és példaszerű színvonalon végzik jövőbemutató fejlesztési
munkájukat. A kiírók a példák bemutatásával, az információk cseréjével javítani kívánják a
falumegújítást végző községek eredményeit, a jó példákkal el kívánják érni, hogy a falumegújítás
mozgalommá szerveződjön. A pályázatok beküldési határideje: 2013. október 18.
Veszprém Megyei Önkormányzat adományozással egybekötött kerékpártúrája - A Veszprém
Megyei Önkormányzat a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6.1.2-11/1-2012-1110 számú
pályázatának keretében „Egészségre építve!" címmel, közel 10 millió forintot nyert. A projekt célja,
hogy minél többen sportoljanak, törekedjenek az
egészséges táplálkozás kialakítására, a stresszmentes életre, szem előtt tartva a prevenció
fontosságát.
A pályázat megvalósítása szeptember hónapban
megkezdődött, melynek egyik programelemeként a
hivatal munkatársai kerékpártúrán vettek részt.
A túra során Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei
Közgyűlés alelnöke – az ifjúság biztonságos
kerékpározásának elősegítése érdekében – az
önkormányzat nevében kerékpár sisakokat, kerékpár
zárakat,
valamint
láthatósági
mellényeket
adományozott Nemesvámoson a Petőfi Sándor
Általános Iskola diákjai számára, kifejezve ezzel a Veszprém Megyei Önkormányzat csatlakozási
szándékát az európai mobilitási hét rendezvényeinek szellemiségéhez.
Az ajándékokat megköszönő Sövényházi Balázs polgármester hangsúlyozta, Nemesvámos a
környező településekkel összefogva azon dolgozik, hogy a közelmúltban átadott, településükre
vezető kerékpárutat Nagyvázsonyig kiépítsék. Szokolainé Polyák Tünde igazgató asszony
hangsúlyozta, az iskola a közelmúltban kerékpárbeszerzésre adott be pályázatot, melyhez hasznos
kiegészítést jelent a Megyei Önkormányzat ajándéka.
A rendezvényt követően a hivatal apparátusa a kerékpártúra következő állomásaként Balácán
megtekintette a Római-kori Villagazdaságot, majd Veszprémfajszra tovább biciklizve felkereste a
helyi kálváriát. A túra végeztével Veszprémbe visszaérkező, jólesően elfáradt résztvevők sikeresen
teljesítették a pályázati kiírásban foglalt célokat.
Megyei útügyi miniszteri biztos lett a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke - A Veszprém megyei közutak műszaki állapotának
javítására és fejlesztésére irányuló koordinátori feladatok ellátására miniszteri
biztossá nevezte ki Lasztovicza Jenőt, a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlése elnökét Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter. A megyei
útügyi miniszteri biztos feladata lesz a közutak műszaki állapotának javításával
kapcsolatosan települési és lakossági igények összegyűjtése és koordinálása.
Javaslatot tesz az egyes feladatok prioritására, amelyeket a közútkezelő a
munkaterv összeállítása során – a rendelkezésre álló forrásokra tekintettel –
figyelembe vesz. A megyei útügyi biztos figyelemmel kíséri az európai uniós és hazai forrásból
finanszírozott előkészítés, illetve megvalósítás alatt lévő közúthálózat-fejlesztési projekteket.
Operatív segítséget nyújt azok megvalósításához, összehangolja a szakmai és társadalmi
érdekeket, véleményezi az országos fejlesztési tervek megyét érintő részeit, javaslatokat tesz az
egyes projektekre vonatkozóan, amelyeket a beruházó a projektek előkészítése során – a
rendelkezésre álló forrásokra tekintettel – figyelembe vesz. A megyei útügyi biztos tevékenységéért
díjazásban nem részesül.
Forrás: http://vpmegye.hu
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TEMPLOMFELÚJÍTÁS
2013-2014
Kedves Nyirádiak!
Örömmel adjuk hírül, hogy községünk
templomának
régóta várt felújítása
megkezdődhet.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi
Kapcsolatokért felelős Állam-titkárság
felhívására beadott templom-felújítási
pályázatunk sikeresen szerepelt.
Az elnyert vissza nem térítendő 20 millió Ft kiemelkedő támogatás, ezzel az egyházmegyén belül
a legtöbbet, a teljes egyházmegyei keret (kb. 34 millió Ft) közel 60 %-át nyertük el, s országosan is
a pályázaton nyertes 420 pályázó közül az 5. helyen vagyunk.
További egymillió Ft támogatást jelent három nyirádi képviselő (Andrónyi Miklós, Nagy Gábor,
Németh András) éves tiszteletdíjának felajánlása, illetve az egyházközség saját forrása, mely közel
8 millió Ft. Ez az összeg még nem elegendő a tervezett felújítási munkák teljes körű elvégzéséhez,
de lehetővé teszi, hogy a munka megkezdődjön.
Tekintettel arra, hogy templomunk műemléki védettség alatt áll, a hatósági előírások jelentősen
megdrágítják a felújítás során szükséges beavatkozásokat, elsősorban a felhasználható anyagok
és technológiák tekintetében. Így a templomfelújítás teljes költsége meghaladja a pályázati
támogatás és önerőnk nagyságát.
Első ütemben a következő munkákat végezzük el, melyhez a pályázati támogatást és az eddigi
önerőnket használjuk fel közel 29 millió Ft értékben:
 tetőhéjazat teljes cseréje (a jelenlegi palafedés helyett cserépfedést kap templomunk)
 teljes külső homlokzat felújítás
 csapadékvíz-elvezetés megoldása
Régi elképzelésünk templomunk fűtésének (1,8 millió Ft) és hangosításának (1,2 millió Ft)
megoldása. A hitélet élénkebbé tételét szolgálná mindkét műszaki megoldás, hiszen egy padfűtéssel
és kellő hangosítással rendelkező templomba szívesebben jönnek el a hívek. Terveinkben szerepel
még, hogy a szentély felett, a Ny-i oldalon egykor elfalazott körablakot régi pompájába visszaállítsuk.
Emellett szeretnénk a járdát (3 millió Ft), kerítést (3,8 millió Ft) felújítani és a lábazat mellett egy
kis kiszellőztető réteget kialakítani (400 eFt).
A felújítási munkák sikeréhez községi összefogásra van szükségünk. Ezért azzal a
tiszteletteljes kéréssel fordulunk a falu lakosságához, hogy adományával támogassa a
nyirádi templom felújítási munkálatait!

Várjuk szíves adományukat az alábbi lehetőségek valamelyikén:
 átutalással a Nyirádi Római Katolikus Plébánia részére az OTP Bank Nyrt
11748090-20004965-00000000 számlaszámára. Kérjük, hogy a közlemény rovatban
a TEMPLOMFELÚJÍTÁS szót tüntessék fel! ;
 a kiküldött névre szóló levélben található postai sárga csekken;
 személyesen a vasárnapi szentmisék után a sekrestyében;
 kérésre házhoz is megyünk.
Tisztelettel és köszönettel:
Nyirádi Római Katolikus Egyházközség
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GYERMEKVILÁG
Egy eseményekben gazdag nevelési évre tekinthetünk vissza. A 2012/2013-as nevelési évben a
kiscsoport létszáma 27, a középső csoporté 29 fő, a nagycsoporté 31 fő volt.
A gyermekek számára igyekeztünk az év során sok olyan tevékenységet, programot biztosítani,
mely elősegítette fejlődésüket, játékos tapasztalatszerzésüket. A nevelési év elején az ajkai
Nevelési Tanácsadó szakemberei elvégezték a nagycsoportos korú gyerekek pedagógiai és
logopédiai szűrését. A beszédhibás gyerekkel utazó logopédus, Vásárhelyi Beáta foglalkozott, a
diszlexia – prevenciós foglalkozásokat Csikány Róbertné végezte.
Bozsik focit szerveztünk a nagycsoportosok számára. Az év során több alkalommal voltak Tapolcán
megrendezett sportversenyeken. E program keretében óvodánk 50.000 Ft értékű
sportszertámogatásban részesül.
Óvodásainknak lehetőségük volt acro dance táncoktatáson és angol nyelvoktatáson való részvételre
is.
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum 2012-ben hatodik alkalommal hirdetette meg a „Zöld Óvoda
2012” nyílt pályázatot óvodák számára. Intézményünk sikeresen pályázott, és elnyertük a "ZÖLD
ÓVODA” címet. Az óvoda udvarán kialakítottunk egy sziklakertet és kiskertet, melybe virágokat,
fűszernövényeket ültettek és nevelgettek tavasz óta középső- és nagycsoportosaink.
2012 augusztus hónapban TÁMOP 3.1.11-12/2 Óvodafejlesztési pályázatot adtunk be. 5.000.000
Ft értékben pályáztunk udvari játékokra, informatikai fejlesztésre, továbbképzésekre,
gyermekprogramokra, pedagógiai munkánkat segítő jó gyakorlat átvételére. A beadott pályázat
megfelelt az előírásoknak és várólistán van. Ez a pályázat 100 %-osan támogatott, az
önkormányzattól nem igényel önrészt.
Önkormányzatunk az elmúlt évben BM óvodafelújítási pályázatot nyújtott be az 50 éves intézmény
korszerűsítésére, gazdaságosabb működtetésére, tárgyi feltételeinek javítására. A sikeres pályázat
eredményeként az óvoda kívül,
belül
megszépült.
Szeretnék
köszönetet mondani a fenntartónak
és a pályázat készítőinek, valamint
az óvónőknek és dadáknak,
továbbá a szülőknek és pártolóknak,
támogatóinknak,
a
felújítást
végzőknek a sok munkáért, amit az
elmúlt időszakban végeztek az
óvoda
szépítéséért,
korszerűsítéséért.
Szeretném kiemelni az intézmény dolgozóinak odaadó munkáját, mely elengedhetetlen feltétele volt,
hogy a gyermekek ellátását a felújítási munkálatok ideje alatt is a lehetőségekhez mérten
színvonalasan biztosítsuk. Továbbá köszönöm a szülők megértését, aktív közreműködését a
felújítás ideje alatt. Helyi vállalkozóknak, jó szándékú szülőknek köszönhetjük, hogy az udvaron lévő
babaház, játéktároló is fel lett újítva.
A felújított intézmény ünnepélyes átadóján Lasztovicza Jenő
országgyűlési képviselő, a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke méltatta a falu vezetőinek munkáját.
Gratulált az 50 éves fennálláshoz, és utalt arra, hogy ez az ünnep
három generáció ünnepe, mert vannak itt olyan nagyszülők is, akik
ide jártak óvodába, majd ide hordták gyermekeiket és unokáikat,
akiknek itt volt módjuk a közösségbe illeszkedés gyakorlatát
megtapasztalni. Nem mindegy - mondta -, hogy milyen óvodai
környezetben nőnek fel a 2,5 – 3 éves koruktól ide járó gyerekek, és megállapította, hogy a nyirádi
óvoda kívül-belül megfelel a XXI. századi elvárásoknak. Kiemelte, hogy büszke lehet Nyirád arra,
hogy a gyermeklétszám folyamatosan nő, hiszen ez Magyarországon sajnos nagyon ritka. Azt
kívánta az ide járó gyerekeknek, hogy érezzék jól magukat az óvodában, tanuljanak, és sokat-sokat
játszanak!
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A Kék Cinke Alapítvány EU szabványnak megfelelő
homokozóval
ajándékozta
meg
óvodánkat.
Az
Alapítványnak és a Szülők Közösségének anyagi
támogatásával az Óvoda 50. születésnapja alkalmából egy
hétig tartó rendezvénysorozatot szerveztünk ovisainknak és
szüleiknek május 13-tól 17-ig. Programjaink: családi
sportverseny, Pulzus Együttes koncertje, lufibohóc,
csillámfestés, kutyás bemutató, bűvész, bábszínház,
egészségnap, a gyerekek szórakoztatását több napon
keresztül légvár is színesítette.
A Pegazus Színház bérletes előadásait 3 alkalommal
középső- és nagycsoportosaink látogatták a Művelődési
Házban.
Megrendeztük ősszel a tornateremben és tavasszal az
óvoda udvarán a családi sportnapokat, melyeket
reformételek kóstolgatásával zártuk.
A gyermekek számára emlékezetesek voltak az év
kiemelkedő ünnepei: Idősek napja, Mikulás, Karácsony,
Farsang, Március 15-e, Húsvét, Anyák napja, Föld-víz
napja,
Kiszeégetés,
Gyermeknap,
Évzáró,
Nagycsoportosok ballagása.
Ebben az évben sem maradtak el a szülőkkel közösen szervezett közkedvelt kirándulásaink sem.
Autóbuszos kirándulást szervezünk a középső- és nagycsoportosok számára Keszthelyre a Balatoni
Múzeumba jún. 14-én, melynek költségét
az óvoda alapítványa biztosította.
Ezeknek
a
változatos,
gazdag
programoknak a sikeres lebonyolításában
segítségünkre voltak a szülők és a Kék
Cinke Alapítvány, településünk vállalkozói,
a
konyha
dolgozói,
intézményünk
fenntartója. Segítségüket óvodásaink
nevében köszönjük!
A Szülők Közössége az elmúlt évben is
megrendezte
a
Szülők
bálját,
a
bevételekből gyerekprogramjainkat, intézményünk szebbé tételét támogatták. Aktívan részt vállaltak
gyermekprogramjaink lebonyolításában is. A nagycsoportban tevékenykedő SZK tagjai is néhányan
búcsúztak az óvodától, hiszen gyermekeik szeptembertől már iskolások lesznek. Köszönöm Némethné
Vratnik Irénnek, Szilágyi Szilárdnénak, Inhófné Szabó Adrienn-nek, hogy fáradhatatlanul dolgoztak a
gyermekekért, az óvodáért, segítették munkánkat. Az elmúlt év is bizonyíték arra, hogy a szülők,
nagyszülők, jó szándékú segítők példás összefogással támogatták intézményünk munkáját.
Támogatóink: Kék Cinke Alapítvány, Nyirád Község Önkormányzata,
Konyha dolgozói, BEO Kft., Csavária Kft., Avilex Kft. Ajka, Fagyöngy
presszó. Vállalkozók: Eichinger László, Bokor Ferenc, Horváth Zoltán,
Szabó Tamás, Fehér Tibor, Cseh Géza.
Továbbá köszönetemet szeretném kifejezni mindenkinek, aki adója 1 %át felajánlotta a Kék Cinke Alapítvány javára!
Ezúton is szeretném megköszönni Hoffmann Lászlóné Rózsikának az
intézményünkben végzett lelkiismeretes, odaadó munkáját, aki
augusztustól nyugdíjba vonult. 40 évet töltött el az óvodában dajkaként.
Odaadó munkájával, gyermekszeretetével hozzájárult a gyermekek
neveléséhez, gondozásához, az intézmény jó hírének erősítéséhez.
Nagyon jó egészséget, boldog nyugdíjas éveket kívánok az óvoda
dolgozói nevében!
Vers Istvánné volt óvodavezető
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Kívül-belül megszépült a
Nyirádi Nyitnikék Óvoda
Önkormányzatunk
a
község
óvodájának
fejlesztését, felújítását valósította meg a 4/2012. (III.
1.) BM rendelet alapján kapott állami támogatás
felhasználásával, 10.206.000 Ft egyszeri, vissza
nem térítendő támogatással és közel 3 millió Ft
önkormányzati saját forrással.
2012 őszén kezdték meg a munkákat a tető felújításával, melynek során új tetőlécek és tetőfólia
került beépítésre, majd megtörtént az új cserepek és hófogók felrakása, a bádogozás és
ereszcsatorna készítés.
2013 januárjában készült el a fűtéskorszerűsítés. Egy fali kondenzációs fűtő-gázkazánt, új
lapradiátorokat és szoba-termosztátokat szereltettek fel, valamint kiépült a füstgázelvezető
rendszer. Az új acéllemez lapradiátorokat az ablakok alá telepítették, mellyel hatékonyabbá vált a
fűtés, és az oldalfalak mentén hely szabadult föl. A fűtéskorszerűsítéssel az épületben a korszerű
technológiai színvonalnak megfelelő, zárt égésterű kondenzációs kazán elhelyezésével jelentősen
magasabb hatásfokkal és teljes biztonsággal üzemeltetjük a fűtést. A fűtőkészülékhez kapcsolt
felújított és szabályozott fűtési rendszer korszerű időjárásfüggő szabályozási technológiával került
kivitelezésre, jelentősen növelve a hatékonyságot. A korszerű és beszabályozott fűtési rendszer
növeli az épület komfortját, jelentősen csökkenti az épület üzemeltetési költségét, továbbá a
csökkentett gázfelhasználás következtében jelentősen alacsonyabb a környezetre gyakorolt
széndioxid kibocsátás értéke.
Szintén 2013 januárjában készült el az öltözők és a folyosók esztétikus, csúszásmentes járólappal
való lerakása, majd az irodában és a csoportszobákban a parketta felújítása.
2013 januárjában készült el az óvoda villamos különmérésének kialakítása, valamint megtörtént
a teljes villamos hálózat és világítás felújítása. A különmérés kiépítésével megszűntek a konyha
nagyteljesítményű villamos főzőberendezései által korábban az óvoda villamos berendezéseinek
használatában okozott zavarok. Az óvoda összes világítótestét lecserélték a legkorszerűbb 3
csöves, tükrös armatúrákra. A világítás felújítása költségmegtakarítást eredményez azon túl, hogy
a gyermekek és az intézmény dolgozóinak egészségét védi a megfelelő Lux érték elérésével.
A belső felújítási munkákat 2013 januárjában a festés zárta le, a mennyezetek és oldalfalak
glettelése, kétszeri festése történt meg.
2013 tavaszán a külső homlokzat 10 cm vastag szigetelőanyag burkolatot kapott, felújították a
lábazatot, ezt követte a felület színezése.
Az épület külső hőszigetelése, vakolása után az új, hőszigetelt, színezett fal védelme érdekében a
megfelelő szélességű, UV álló, kültéri, műanyagból készült párkányok felszerelése történt meg.
Az óvoda bejárati ajtajának szélessége megfelelő volt a mozgáskorlátozottak akadálymentes
közlekedésére, ehhez építették meg a hiányzó akadálymentes feljárót a szükséges korláttal
együtt. A bejárató ajtók fölé most készülnek az új esővédők.
Praktikus és esztétikus játéktároló szekrényeket, iratszekrényeket és óvodai fektetőket vásárolt
az önkormányzat, melyek a gyermekek és pedagógusok komfortérzetét növelik.
Összegezve: megvalósult a környezetkímélést és költségmegtakarítást szolgáló célkitűzés az
épület fűtéskorszerűsítésével, külső hőszigetelésével, tetőfelújításával, mivel ezek hatásaként
kevesebb tüzelőanyag elégetése szükséges a fűtéshez.
Megvalósult 6 fő munkanélküli személy 1-1 hónapig tartó közfoglalkoztatása.
A képviselő-testület reményei szerint a falu népességmegtartó képességének növelését – mint
másik célkitűzést – is elérik azáltal, hogy Nyirádon megfelelő színvonalú, minőségű és fejlettségű
óvodaépület áll rendelkezésre a gyermekek neveléséhez.
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Ezek voltak a 2012 – 2013. évi tények, engedjenek meg az Olvasók néhány személyes gondolatot
és múltidézést!
Ebben az óvodában, melynek kapuja 1963. május 2-án nyílt meg a gyerekek előtt, első óvodás
voltam. Nagyon szép emlékeim vannak Csizmaziáné Aranka óvó néniről, aki az első óvodavezető
volt, Trimpelné Takács Marika néniről és Tóth Istvánné Erzsi néniről, akik az első dadusok voltak
ezek között a falak között. Szerettem óvodába járni.
Hét évvel ezelőtt a nyirádi gyermekvédelem történetének kutatása során nagyon sok érdekességet
találtam az egykori községi tanácsülések anyagai között, íme néhány idézet és megismert történet
Nyirád Község Közös Tanácsa, valamint Végrehajtó Bizottsága 1961., 1962. és 1963. évi
jegyzőkönyveiből:
„Az 1961. évi községfejlesztési terv megtárgyalása. Előadó: vb. titkár. A vb. titkár ismerteti, hogy a
községfejlesztési tervvel kapcsolatban történtek az utóbbi időben jogszabályi módosítások. Az egyik
ilyen módosítás, hogy az állami támogatás mértéke – mely ezideig minden 1 Ft után 1,50 Ft volt –
ebben az évben 0,60 Ft lesz. Továbbá a jogszabály úgy intézkedik, hogy a bevétel 20 %-át
tartalékolni kell, ezen kívül hozzájárulást kell adni az állami beruházásokhoz és a felettes tanácsok
beruházásához is. Az eddigi felmérések alapján, ha a hozzájárulás mértéke az előző évivel azonos
mértékben lesz megállapítva – amit javasolt – a következő bevételeket lehet várni: …. Összes
bevétel 270.000 Ft. A kiadási részt a következőképpen javasolja megállapítani: Tekintettel arra, hogy
az előző terv az volt, hogy egy 50 férőhelyes állandó napközi-otthon (mármint óvoda /a szerk./) legyen
építve. A járási tanács vb. községfejlesztési csoportjától azt a felvilágosítást kaptuk, hogy e
létesítményt kb. 300.000 Ft-ért lehet megvalósítani, továbbá ígéretet arra, hogy a Megyei Tanács
részéről 200.000 Ft támogatást kapunk e feladat megoldására. Mi így is tájékoztattuk a tanácsot. (ti.
Nyirádon) A későbbi idők folyamán azonban kiderült, hogy a tervezett 50 férőhelyes napközi-otthon
kb. 500.000 Ft-ba kerül, és támogatást sem kapunk. A járási tanács községfejlesztési csoportja azt
javasolta, hogy vegyünk fel az OTP-től 350.000 Ft bankhitelt, és ebben az évben valósítsuk meg a
feladatot. Ezt nem vállaltuk. Azután azt javasolták, hogy az egész évi bevételt tartalékoljuk, a
következő évben pedig valósítsuk meg a napközi-otthont.”
Ezen az ülésén a végrehajtó bizottság úgy döntött, hogy 1961-ben nem épít óvodát, nem vállal ilyen
mértékű eladósodást. A rendelkezésre álló pénzből járdákat építettek, az orvosi lakáshoz
megépítették a hiányzó melléképületeket, a pénzmaradványt pedig tartalékolták.
1962-ben végül megkezdődött az óvoda építése. Már 1963 februárjában tervezték az óvoda
megnyitását, de erre azért nem került sor, mert a kemény téli időjárás következtében az iskola
részére is nehezen lehetett a fűtéshez szükséges tüzelőanyagot biztosítani. Elfelejtettek az
óvodához olyan mellékhelyiséget építeni, ahol a tüzelő tárolható lett volna. Az 50 helyre 70 fő
iratkozott be, azok jöhettek számításba a felvételnél, ahol mindkét szülő dolgozik.
Az 1960-as években az un. községpolitikai mozgalom keretében Nyirád lakói jelentős feladatokat
végeztek el társadalmi munkában. Minden évben terveztek felhasználást un. helyi anyagra, ez
egészítette ki a társadalmi munka hatékonyságát. „Népi demokráciánk kiépítéséhez, a
munkáshatalom megszilárdításához és a lakosságnak az állami életbe való bevonásához
számottevő mértékben hozzájárult a Párt által kezdeményezett és támogatott községpolitikai
mozgalom. Ennek keretében az államigazgatás helyi szervei jelentős erőforrásokat tártak fel.” Az
1963 tavaszán átadott új óvoda udvarának rendbetételét a
lakosság valósította meg társadalmi munkában.
Érdekes dolgokat produkál az élet! Az óvodába lépésemet
követő 50 év múlva részt vettem annak a pályázatnak az
elkészítésében, melynek eredményeként ez a jelentős
fejlesztés a Nyirádi Nyitnikék Óvodában megvalósulhatott.
Vers Istvánné óvodavezető a jubileumi ünnepségen megkért
minket – Lovasi Erika jegyzőt, Némethné Vratnik Irén
szociális ügyintézőt és engem -, hogy mint a sikeres pályázat
készítői, fújjuk el az óvoda 50. születésnapjára készített
tortán a gyertyát. Örömmel és büszkén megtettük!
Kovács Károlyné szerk.
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A SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT HÍREI
„A feléd nyújtott kezet csak megfogni szabad,
elengedni vétek,eldobni átok,
hisz egymásba simuló kezek tartják össze a világot.”
Pályázati eljárást követően, május elejétől új kolléganőnk, Viola Bernadett látja el a gyermekjóléti
szolgáltatást végző családgondozó munkakört. Bernadett a Nyugat-Magyarországi Egyetem
Benedek Elek Pedagógiai Karán végzett, mint szociálpedagógus, emellett szociális asszisztens és
kisgyermekgondozó. Közel 12 évig a Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek
Otthonában, Nyírlakon dolgozott, mint mentálhigiénés munkatárs. Jelenleg Ajkán él, nagyon szereti
a gyermekeket és az állatokat. Forduljanak hozzá bizalommal.
Idősek Klubja hírei
Január hónapban a téli hideg
idő, a nehezített közlekedés
miatt a megszokottnál kisebb
létszámban
voltunk,
családias légkörben teltek a
napok.
Február
elején
kezdett
megélénkülni
az
élet.
Klubtagjaink több alkalommal
forgácsfánkot sütöttek mind
maguk,
mind
a
helyi
óvodások számára, farsang
tiszteletére. Az ovisok nagy szeretettel, örömmel fogadták az alkalomhoz illő versekkel, dalokkal
kísért nyalánkságot. Még ugyanebben a hónapban, hosszas tervezést követően, igazi
csapatmunkával készült el az ember nagyságú, élethű kiszebáb párunk, mely néhány napig az
intézmény előtt volt látható.
Március elején, a már engedő fagyban, olvadozó hóban a nagycsoportos óvódásokkal közösen
tartottuk a télűző programunkat. Az idősebb és a fiatalabb generáció víg, vicces verselése,
dalolása, mondókázása közben a kiszebáb pár mellett a kicsik rajzokon megörökített rossz emlékei,
bánatai is lángoltak, majd hamuvá váltak. Klubtagjaink annyira belejöttek a receptcserébe, a közös
sütésbe, díszítésbe, hogy a húsvétot megelőző készülődésben is, persze az intézmény díszítése
mellett a száraz sütemény került a központba. Nagy szeretettel, körültekintéssel és aprólékos
munkával készültek a tavaszi formájú, virág, tojás, szívecske alakú drazséval, csokoládéval
ékesített linzerek. Nemcsak maguknak, hanem mindhárom óvodai csoportnak jutott a sütiből, amit
húsvéti, nyuszi- és locsoló váró versek kíséretében adott át a küldöttség.
Az anyák napi ünnepségünket május harmadikán tartottuk. Klubtagjaink a nagycsoportosok
meghívására egy hagyományőrző jellegű, falusi lakodalmat megörökítő műsorát nézhettük,
hallgathattuk meg. A gyerekek újonnan elsajátított mondókáit mamáink emlékeikből felidézve
suttogták, s míg a fiatal szoknyák táncban peregtek, az idősebb kezek a ritmust adták.
Szeretettel fogadtuk a meghívást az óvoda születésnapi rendezvényeire, jól éreztük magunkat.
Klubtagjaink már az ünnepséget megelőzően nosztalgikus hangulatban keresgették a régi
fényképeket, s bár szemüveggel, nagyítóval, de egytől egyig végignézték a kiállítást, a
gyermekrajzokat.
Az április a felgyülemlett, határidős feladatok, a június a nagy meleg miatt, illetve a hőségriadóra
való tekintettel különösebb programok nélkül, természetesen az aktuális születésnapok ünneplése
mellett családias légkörben zajlott.
Júliusban egy kevésbé forró délelőtt, mégis a nyarat köszöntve ültünk össze az udvaron, tábortűz
mellett beszélgetve, énekelve virslit - a bátrabbak szalonnát - sütögettünk.
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Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás
A már szokásossá vált, farsangra készülő
játszóház február 6-án zajlott a helyi Művelődési
Házban, ahol a nagy létszámban megjelent
gyermekek a különböző színű, mintájú, formájú
kalapok, álarcok és díszek készítése mellett a
farsangi
totón
keresztül
különböző
népszokásokat, hiedelmeket is megismerhettek.
A pedagógusi segítséget és a Máltai
Szeretetszolgálat anyagi támogatását ezúton is
köszönjük.
Az éves gyermekvédelmi tanácskozás
március 5-én zajlott, melyen a jelzőrendszer tagjaival közös munkánkat, a településen élő
gyermekek helyzetét értékeltük.
A húsvéti ünnepeket megelőzően, az iskolai
szünidőben a védőnővel közösen „Húsvéti”
játszóházba vártuk a kisebb gyermekeket,
melynek Intézményünk ebédlője adott helyet. A
délelőtt kellemes hangulatban zajlott, többféle
húsvéti kosár, ablakdísz, tojástartó, gyöngyfigura,
a kisebbek által rajz és színes kifestő készült.
Étkeztetés
Nyirád Község Önkormányzata Képviselőtestületének döntése alapján 2013. április 1-jétől
az étkeztetésre jogosultak az alábbi térítési díjat
kötelesek fizetni – kivéve, ha nem rendelkeznek
jövedelemmel. A térítési díj a döntésnek köszönhetően továbbra is sávos, a jövedelem tükrében
kedvezően meghatározott, helyben fogyasztás, elvitel vagy házhoz szállítás választásától
független, valamint Ft/nap-ban értendő.
Jövedelemhatárok (Ft)

Fizetendő térítési díjak összege (Ft)

0 – 28.500
28.501 – 57.000
57.001 – 85.000
85.001 felett

200
300
400
470

A házi segítségnyújtásban részesülő ügyfeleink ellátása a nyár folyamán is a szükségleteknek
megfelelő, folyamatos volt.
Molnárné Farkas Rita intézményvezető, családgondozó
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A csecsemőtáplálás irányelvei
Augusztusban volt az Anyatejes Világnap. Szokásomhoz
híven, most is megemlékezem az anyatej fontosságáról,
szerepéről, ám továbbhaladva a hozzátáplálásról is
szólnék néhány alapvető gondolatot. Ennek az az oka,
hogy sokszor szembesülök azzal, hogy a helytelen
táplálás már csecsemőkorban elkezdődik, ez pedig kihatással van az egészségi
állapotra, ekkor rögzülnek a helytelen szokások.
Sokszor megkapom, hogy régen már sokkal korábban lehetett adni ezt-azt, tejen nőttek
fel a gyerekek, csak sajnos azóta nagyon nagyot változott a világ. Hiszek abban, hogy
a környezetszennyezés, az élelmiszeripari „mérgek” (tartósítószerek, ízfokozók, stb.)
nagyban hozzájárulnak az allergiás, asztmás, ételallergiás megbetegedések számának
emelkedéséhez.
Ezek alapján nézzük az alapvető irányelveket!
Cél a 6 hónapos korig tartó kizárólagos szoptatás, hiszen nagyon sok előnye van
anyára- babára való tekintettel. Összetétele az igényeknek megfelelően változik, alakul,
megfelelő mennyiségben tartalmazza a csecsemő számára szükséges fehérjéket, zsírt,
szénhidrátot és vitamint. Zsírösszetétele segíti az idegrendszer, látás fejlődését.
Alkalmazkodik a csecsemő mindenkori igényéhez: Állandó hőmérsékletű, mindig kéznél
van, kényelmes, steril, mindig friss és higiénikus. Az anyatej élő immunanyagokat tartalmaz,
mely véd a fertőzésektől. Az anyatejjel szemben nincs allergia. Könnyebben emészthető,
véd a bélrendszeri fertőzések ellen, emellett ingyenes. Erősíti az anya-gyerek kapcsolatot.
Aktivitásra serkenti a csecsemőt. Természetes fogamzásgátlás. Kizárólagosan nem véd a
teherbeesés ellen, de csökkenti a valószínűségét. A mell alakjának visszanyerését a
szoptatás segíti. A szoptatás karcsúsít! Mivel a szoptatás, tejtermelés energiaigényes
folyamat, ennél fogva fogyaszt. Természetesen ez akkor valósul meg, ha az anya nem emeli
meg drasztikusan a kalóriabevitelt a megnövekedett szükséglet fedezésére.
Ha sikerült a 6 hónapos célt elérni, jöhet a hozzátáplálás. Azért kell ebben a korban már elkezdeni, mert a
csecsemő mozgásigényének növekedésével a kalóriaigény is nő, melyet ekkor már a kizárólagos szoptatás
nem fedez.

Ha sajnos előbb abbamarad teljesen, vagy csökken a tej mennyisége, akkor 4-5 hónapos
korban kezdjük a hozzátáplálást.
4 hónapos kor előtt csak anyatejet / tápszert kaphat a baba. A legcélszerűbb és
legegészségesebb, ha a szilárd ételek bevezetése a gyümölcsök présnedvével kezdődik,
később gyümölcspépet és gyümölcspürét is kaphat a csecsemő. Ezt követi a párolt
zöldségfélékkel való megismertetése a gyermeknek, illetve a tejpépek. Az új ételeket
egyenként vezessük be, kb. 3-4 napot várva egy-egy étel között. Egyszerre csak egy ételt,
kis mennyiségben (10-20 g) célszerű bevezetni, és fokozatosan kell emelni az adagot. A
gyümölcsök, tejpép ideje a tízórai vagy uzsonna, az első pürét viszont főétkezés alkalmával
(ebéd) kell bevezetni.
Gyümölcsök sorrendje: alma, barack, meggy, cseresznye, banán, körte, szilva,
sárgadinnye, déli gyümölcsök: narancs, mandarin. Kerüljük az aprómagvas, nehezen
tisztítható gyümölcsöket (eper, szeder, málna, kivi), mert allergiát válthatnak ki. Friss
gyümölcs hiányában mélyhűtött gyümölcs is adható, ezért célszerű lefagyasztani az
idénygyümölcsöket.
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Zöldségek sorrendje: sárgarépa, burgonya, cékla, saláta, sütőtök, szelőtök, gesztenye,
brokkoli, zöldborsó, zöldbab, kelbimbó, karalábé, karfiol, sóska, spenót, spárga. A
kelkáposzta, karalábé, karfiol csak 8 hónapos kor után javasolt puffasztó hatása miatt.
Spenótot, sóskát csak heti egyszer adjunk magas oxalát tartalma miatt.
Hús: ha a baba megeszik már egy adag pürét, adhatunk húst fiatal állattól, zsírtalanítva,
elsősorban baromfit és sertést.
Tojás: allergizáló tulajdonsága miatt csak 8 hónapos kortól ajánlott a főtt tojásnak a
szétválasztott sárgája, majd 1 év felett a fehérje.
Tejtermék: sajtot, túrót, joghurtot már kis mennyiségben adhatunk legkorábban 8 hónapos
kortól.
Tej: Tehéntejet 12 hónapos kor alatt egyáltalán ne adjunk! A tehéntej összetétele nem
fedezi a csecsemő igényeit és egyéb káros következményei is lehetnek: magas fehérje
tartalma bélvérzést okozhat, fokozott ásványi anyagtartalma pedig növeli a vesék
terhelését. Vastartalma viszont igen alacsony, ami vashiányos vérszegénység
kialakulásához vezethet. 1 éves kor után célszerű az úgynevezett babatejet adni, ez a
tápszergyártók Junior italát jelenti. Azonban ha mégis tejet akar adni valaki gyermekének,
akkor nem tartós, 2,8 %-osat kell venni.
Szomjoltás: A főzelékek után a szomj oltására anyatejet, babavizet, tisztított vizet vagy
gyümölcshúsból készült, cukorpótlás nélküli gyümölcsteát kaphat a csecsemő.
A rágásra szoktatást általában 8-10 hónapos kor körül kezdjük, amikor a gyermek már
biztosan ül.
Az étkezés mennyisége, energiaszükséglet A csecsemőnek egyéves korig minimum 58 dl anyatejre vagy annak hiányában tápszerre van naponta szüksége. Az elfogyasztott
táplálék mennyisége 1 éves korig ne haladja meg a napi 1000 g-ot. Az egyszeri adag kb.
200-250 ml legyen, napi 4-5 étkezéssel számolva. Fontos, hogy az étkezés helye általában
a konyha / étkező, ekkor kell kialakítani a szokásokat, családi hagyományokat. Ha valamit
nem fogad el, azt ne erőltessük, mert így lesz a későbbiekben rosszevő gyermekünk.
Próbálkozzunk pár hét kihagyással újra. Az étkezés ülve történik, ne hagyjuk elmászkálni,
illetve ne fussunk a gyerek után az étellel. 1 éves korban már próbálkozni kell a kanál
használattal, az önálló evéssel. Nincs szükség nasikra, hiszen sokszor a rendes étkezés
rovására megy. Nincs teljes tiltás, a mennyiségre kell odafigyelni.
A legjobb szomjoltó a víz. Ha csecsemőkorban mást nem adunk neki, akkor a
későbbiekben is el fogja fogadni. Ez lehet valamilyen babavíz, vagy forralt-hűtött víz. A
melegben különösen fontos a folyadékpótlás, kérek mindenkit, erre is figyeljen.
Tisztelettel: Piller Gabriella védőnő

GYERMEKORVOSI TANÁCSADÁS / RENDELÉS
A következő időpontokban lesz gyermekorvosi rendelés:
2013. november 4.
800 – 1030 óra között
december 2.
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Tisztelt Mozgássérült Tagok, Olvasók!
A Veszprém Megyei Mozgássérültek Halimba - Szőc - Nyirád csoportja tavasszal is színes
programokkal várta tagjait. Veszprémi színházlátogatás, valamint nőnapi rendezvény és
nagyoperett gála nyitotta meg a tavaszi programsorozatot. Természetesen a mindenki számára
felüdülést nyújtó gyógyvizes kirándulásaink sem maradtak ki a programokból, így Zalaszentgróton,
Sárváron és legutóbb Borgátán pihenhettünk. Itt a fürdőzés mellett, a kihelyezett üdülőnkben immár
sokadszorra került megrendezésre nagyszabású főzés, ahol nagy létszámban vettünk részt.
További terveink közt szerepelt egy ópusztaszeri kirándulás, Aggtelek és a megyei Rokkantak
Napja, ami augusztus 17-én a pápai Malomtónál volt.
Augusztus 10-én a szőci falunapi rendezvényen a helyi tagok főzőversenyen vettek részt. Délután
finom ebéddel fogadtuk az odalátogatókat. Szeptemberben társadalmi munka jelleggel faültetésen,
gyógynövényes kert kialakításán és az üdülő takarításán vettünk részt.
A borgátai üdülő várja egyesületek, civil szervezetek, családok jelentkezését. Az üdülni vágyókat 23-4 ágyas (alsó szinten akadálymentes) fürdőszobás, TV-vel, hűtővel felszerelt szobák, valamint
társalgó, két konyha, zárt parkoló és tűzrakó hely várja. A szállás ára: 2.000 Ft/fő/éj, gyerekeknek
1.000 Ft/fő/éjszaka, ami reggel 9-től másnap délután 2-ig érvényes. Gyermekek számára 4 éves
korig a szállás ingyenes. Celldömölkről menzás ebéd rendelhető 560 Ft-ért. A strand 300 m-re van
a nyaralótól, ahol 5 medence (3 melegvizes, 1 pancsoló, 1 hidegvizes úszómedence) található. Az
ott lakók kedvezményben részesülnek a strandbelépővel kapcsolatban, amellyel egy nap két
alkalommal is be lehet menni. A lehetőségek között kellemes kirándulást tehetünk a Kissomlyóra,
ahol finom tájjellegű borokat kínálnak vagy Sárvár, Ság-hegy látogatása is a programok között
szerepelhet.
Kívánunk mindenkinek a programjainkhoz jó szórakozást és jó egészséget!
Üdvözlettel: Kovács Tibor csoportvezető

Nyugdíjas Klub beszámolója











Az előző tájékoztatónk óta történtekről beszámolva megköszönjük a 6. osztályos tanulók,
tanító nénijük szívet melengető és nem felejthető karácsonyi ünnepi műsorát, amit a
tagjainknak nyújtottak.
Szomorúan kezdtük az évet, mivel január 6-án 76 éves korában meghalt Tóth József
klubvezető-helyettesünk, zenészünk. Munkájára, közös műsor szervezésére, nótáira
emlékezünk, aki ezeket szívből, szívesen végezte még betegsége alatt is, amit nem feledünk.
Emlékét Klubnaplónkba bejegyeztük „Nyugodjál békében.”
A pénztári bevételről, kiadásról, támogatásokról beszámoltunk.
Közös munkájukat a kilépett tagoknak köszönjük, akik betegségük miatt nem tudnak jönni.
A közös névnapokat megtartottuk, a nőnapról sem feledkeztünk el, ahol virággal köszöntötték
a fiúk a hölgy tagokat.
A polgármester úr szervezésében a rendőrség tájékoztatást adott tagjainknak, hogy védjük
magunkat falunkba betörő idegenektől. A hasznos tanácsokat szívesen hallgattuk, köszönjük.
Az Általános Iskola szervezésében az Erzsébet-szobornál részt vettünk a koszorúzási
ünnepségen.
Május utolsó vasárnapja Hősök Napja volt. Mi ezt Pünkösd vasárnap délután tartottuk meg.
Az intézmények vezetőivel a temetői Hősök emlékművénél koszorúztunk. Verssel, énekkel
emlékeztünk azokra a hősökre, akik életüket áldozták hazánkért.

A nyári pihenések fő célja most is a melegvizes fürdők látogatása volt, ahol tagjaink, vendégeink
szívesen vettek részt és gazdag élményekkel tértek haza.
Várjuk továbbra is az új tagok belépését.
Klub vezetői és tagjai
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Süteménysütő verseny
Megrendezésre került 2013. május 11-én a
Hagyományos Sütemények Versenye
Nyirádon, melynek helyet a falu
Művelődési Háza adott. A verseny kiírása
az igazi falusi, hagyományos, a tájegység
jellegzetes, kissé feledésbe merült ízeit
szerette volna feleleveníteni. Mint például:
aludttejes prósza, medvehagymás kifli,
házi krémes. A szép számban megjelent
helyi és vidéki nevezők eleget is tettek
ennek a feladatnak.
Sós tészták, kelt tészták, sütemények, torták és grillázs kategóriában 26 versenyző 36 féle
ínycsiklandó süteménnyel nehezítette a zsűri feladatát. Érzékszervi bírálaton a küllem, az íz és az
állomány összhangján kívül a zsűri figyelembe vette a versenyzők beszámolóját az általuk készített
sütemény receptúrájáról.
Végül a résztvevők és a közönség megválasztotta az általuk legkedveltebb süteményt, amit
különdíjjal jutalmaztunk. Eredményhirdetés során arany, ezüst és bronz oklevéllel értékelte a zsűri
a versenyzők munkáját.
Sós tészták kategóriában aranyérmes:
Kelt tészták kategóriában aranyérmes:
Sütemények kategóriában aranyérmes:
Torták kategóriában aranyérmes:
Grillázs kategóriában aranyérmes:
Közönségdíjas:

Bellovics Éva - Medvehagymás kifli
Mórocz Anita - Diós szőlő kalács
Kovács Pálné - Szőlős szelet
Ravasz Imréné - Imre kedvence
Kajdi Lászlóné - Feketeerdő torta
Bőczi Miklósné - Alföldi torta
Horváth Józsefné - Grillázs szökőkút
Kajdi Lászlóné – Feketeerdő torta
A verseny elnöke Szabó Péter gyémánt
diplomás gasztronómus, a noszlopi Lucullus
vendéglő tulajdonosa, a zsűri további tagjai
Hockné Kárer Gyöngyi élelmezésvezető és
jómagam, Lukács Edina élelmiszermérnök
voltunk.
Természetesen a rendezvény végén nem
maradhatott el a várva várt kóstolás sem, így
a
nevezők
megkóstolhatták
egymás
süteményeit.

Szeretném megköszönni Sarkadi Nagy András
polgármesternek, valamint az önkormányzat
dolgozóinak a lelkiismeretes munkáját a rendezvény
szervezésében és lebonyolításában.
Bízva a szép számban jelenlévő érdeklődésre,
reméljük, hagyománnyá válik a nyirádi süteménysütő
verseny.
Lukács Edina
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Teendők robbanóanyag vagy robbanóeszköz megtalálása esetén
Hazánk, illetve szűkebb körben megyénk területén napjainkban is, évtizedekkel a világháború
befejezése után, évente több esetben kerül napvilágra robbanószer. Ezeket általában a földben
találják, épületek, utak alapozása, közművezetékek építése, épületek bontása során. Esetenként
folyók, vagy tavak medrében, az ott végzett kotrási, szabályozásai vagy építési munkák során
találnak ilyen eszközöket.
Az ország területe ebből a szempontból nem egyformán veszélyeztetett. Voltak területek, melyeket
nem, vagy csak csekély mértékben sújtottak a harci cselekmények, míg máshol hosszabb időn át
állt a front, esetleg a terület többször is gazdát cserélt, vagy súlyos légitámadások érték. Ezeken a
helyeken nagyobb a valószínűsége, hogy robbanóeszköz kerüljön elő.
Annak lehetősége sem zárható ki, hogy az elhagyott katonai objektumok területén robbanóanyag,
vagy eszköz kerüljön felszínre.
A robbanóanyagok és eszközök által okozott veszélyek csökkenthetők az alábbi szabályok
szem előtt tartásával:
-

-

-

Azokon a helyeken és területeken, ahol harci tevékenységek folytak (erről a települések idősebb lakói
általában tudnak), esetleg több alkalommal találtak robbanóanyagot, vagy robbanóeszközt, minden
földmunka, építési, vagy bontási tevékenység végzésekor fokozott körültekintéssel kell eljárni.
Kerülni kell azon területek megközelítését, illetve az azokra való belépést, amelyekről feltehető, hogy
ott elhagyott robbanószerek találhatók. Ilyenek a használaton kívüli, vagy ma is használatban lévő
lőterek, gyakorlóterek, egyéb elhagyott katonai létesítmények. Ha az oda történő belépés mégis
szükséges, semmilyen ismeretlen eredetű és rendeltetésű tárgyat, eszközt nem szabad
megközelíteni, megérinteni, vagy helyéről elmozdítani.
Bárki, aki gyanúsnak tűnő tárgyat talál, köteles azt a lehető legrövidebb időn belül bejelenteni az alábbi
intézmények valamelyikénél:
 Tűzszerész ügyelet:
06-1-410-9790
 Segélyhívó központ:
112
 Rendőrség:
107
 Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok Ügyelete
 Helyi Polgármesteri Hivatal

A földben lévő robbanóanyagok és eszközök felismerése általában nem könnyű. Ezek felületét
szinte kivétel nélkül vastag rozsda és talajréteg borítja.
Közös jellemzőik:

 alakjuk általában hengeres, egyik végén gömbölyded, vagy kúpos alakú;
 hosszuk néhánytól több tíz centiméterig terjedhet, esetleg a méteres nagyságot is elérheti, vagy



meghaladhatja azt;
átmérőjük általában másfél-két centiméter és több tíz centiméter között van;
ritkábban ettől eltérő formájú eszközök vagy robbanóanyagok is előfordulhatnak (korong, henger,
hasáb alakúak).

Soha nem szabad a gyanús tárgyakat teljesen kiásni, helyükről elmozdítani, megtisztítani annak
érdekében, hogy méreteiket, alakjukat pontosabban meghatározhassuk!
A földben talált, gyanúsnak tűnő tárgy esetében azonnal be kell szüntetni minden további munkát,
és a munkaterületet el kell hagyni!
A munkaterület környékét jól látható módon körül kell határolni, és meg kell akadályozni, hogy azt
bárki megközelíthesse. Szükség esetén egy vagy több személyt kell a helyszínen hagyni azzal a
feladattal, hogy az illetéktelenek behatolását megakadályozzák.
Haladéktalanul le kell állítani a közelben esetleg működő munkagépek motorját. A megbolygatott
robbanóeszközök ugyanis az enyhe talajrezgés hatására is működésbe léphetnek.
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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Földhivatali ügyintézés
Tájékoztatjuk a tisztelt Ügyfeleket, hogy a járási földhivatalok illetékességi területváltozása miatt
2013. június 3. napjától Nyirád már nem a Tapolcai, hanem az Ajkai Járási Földhivatal illetékességi
területéhez tartozik.
Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Járási Földhivatala
8400 Ajka, Eötvös u. 10. Levélcím: 8401 Pf. 121. Fax: 88/510-010 E-mail: ajka@takarnet.hu
Telefon:
+36-88/312-154
+36-88/510-010
Ügyfélfogadás:
Nyitva tartás
Hétfő

8:00-17:00

Kedd

8:00-13:00

Szerda

8:00-13:00

Csütörtök

8:00-15:00

Péntek

8:00-13:00

Ebédidő : 13:00-14:00
Dr. Huszár Eszter hivatalvezető

A szépkorú Szencz Istvánné köszöntése
áldozatos munkájáról, melyet hosszú éveken át
munkahelyén
végzett,
családi
életéről,
édesanyaként, nagymamaként, dédmamaként
való helytállásáról.
Mariska néni 1923-ban született Nyirádon. Aktív
évei alatt nagyon sokat dolgozott, először a
gazdaságban,
később
Budapesten
cselédlányként, majd Ódörögdön, ahol a
katonák számára főzött. Sok nyirádi emlékszik
finom ételeire, amit a nyirádi Dallasban, mint
szakácsnő készített Horváth Zoli bácsi idejében.
Öreg napjaiban az édesanyját is gondozta 98
éves korában bekövetkezett haláláig.
Egy hosszú élet munkája, eredményei
elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek
meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai,
közösségei,
intézményei
részéről.
Magyarország Kormánya az Idősügyi Tanács
kezdeményezésére, a szép korúak iránti
társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen
2008 októberében rendeletet alkotott a szép
korúak köszöntéséről.
Szencz
Istvánné
Mariska
nénit
90.
születésnapja alkalmából köszöntöttük 2013
augusztusában. Elismeréssel szóltunk az

Mariska néniéknek két fia született, László és
István. Sajnos, 1987-ben a párja meghalt,
özvegyen maradt, de életét megszépítik
gyermekei és a négy unokája, hat dédunokája.
Mariska néni saját bevallása szerint 15 évet
fiatalodott a dédunokáktól. A mai napig gyomlál,
kapál, stoppol, ruhát hajtogat. A zöldbabot
mindig ő szeli, és a húslevesbe való zöldséget
is ő tudja a legszakszerűbben megtisztítani. A
dédunokák örömére sokat társasjátékozik a
gyerekekkel.

Azt kívánjuk, hogy sokáig éljen tovább egészségben, boldogságban családja körében!
Lovasi Erika jegyző és Sarkadi-Nagy András polgármester
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A „Zeusz” konditerem hírei
Változások a konditeremben
Az idei 2013-as év első felében a terem oldalsó falait sikeresen körbe fedtük „osb” lapokkal, a
fennmaradó részek pedig 90 %-ban befestésre kerültek. A terem hangulata az előző évekhez
képest teljesen más lett, természetesen pozitív értelemben. Beszerzésre került kettő darab
álló ventilátor a nyári melegebb napokra való tekintettel, és néhány régebbi eszköz felújításra
került. 2013-ban sok új taggal bővültünk, ez elsősorban a fiatalabb korosztály testépítés iránti
érdeklődésének köszönhető. Jelenleg 51 nyilvántartott tagot számol a kis termünk, akik
aktívan-rendszeresen és lehetőségeikhez, idejükhöz mérten látogatják edzés céljából a
termet. Sajnos a terem kis mérete, ilyen taglétszámnál már korlátozza az egyszerre edzeni
kívánó személyek számát. Ebből adódóan van, hogy este 22 óra után is edzenek a teremben,
a zsúfoltság elkerülése végett. Hölgyek is érdeklődtek, hogy van-e lehetőségük edzeni, de
sajnos a helyhiány miatt a számukra alkalmasabb, beszerzendő kardió gépeket nem tudjuk
elhelyezni. Viszont az edzési lehetőség a jelenlegi
formában elérhető a részükre is, részletekkel
kapcsolatban érdeklődjenek a teremvezetőnél.
A konditermi élet
Örömmel vettem észre, hogy az idősebb, régebbi tagok
segítőkészek az új, kezdő edzőtársakkal szemben.
Fontosnak tartom, hogy segítsük egymást, ötleteket,
tapasztalatokat, fortélyokat átadjuk a kezdő és haladó,
illetve tapasztalatlanabb tagoknak. Az elmúlt
időszakban sikerült a teremszabályzatok „be nem tartását” minimálisra csökkenteni. A heti
takarítás beosztás szerint, egy fő személyében történik, melyet a sporttársak időben végre is
hajtanak. Ez év második felétől úgynevezett „Házi versenyeket” rendezünk, kizárólag tagok
közt a teremben, mely során összemérhetjük erőnlétünket, képet kaphatunk a fejlődésünkről.
Az első ilyen versenyt július 20-án tartottuk, mely során a tagok a fekve-nyomásban
mutathatták meg fittségüket. A verseny során több kategóriában indultak a részvevők, ami a
testsúly függvénye volt, illetve volt egy külön kategória az idősebb korosztálynak. A
későbbiekben kizárólag korosztály szerint is lesz kategorizálás. A verseny végén a győztesek
elismerő oklevéllel, ajándéktárgyakkal térhettek haza, viszont üres kézzel senki. A díjátadó
után pedig egy tombolán, sorsoláson vettek részt a nevezők, ahol egy kisebb értékű táplálék
kiegészítő került kisorsolásra.
A terem jövőbeni fejlesztésével kapcsolatban
Elkészült az ún. keresztcsiga kondigép, a közeljövőben kerül elhelyezésre a teremben, melyet
reményeim szerint sokan és sokáig fognak használni. Ez év folyamán befejezzük a
fennmaradó fal javítását, festését. A meglévő gépek karbantartását, indokolt felújítását
folyamatosan elvégezzük. Legfőképpen az ülőrészek, szivacs és bőr felületeit érinti, továbbá
néhány új tükör beszerzése is megbeszélés tárgyát képezi. Természetesen továbbra is várom
a tagoktól az építő jellegű ötleteket a teremmel kapcsolatban.
Utószóként pedig a szlogenünk:
„Figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre, étrendre,
a több protein jobb protein,
a még több pedig még jobb".
Renner István teremvezető
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Berkes László olimpikonnal

Bemutatom az olvasóknak - akik nem ismernék - Berkes
László olimpikont, aki a Dél-Koreában 2013 január februárjában
megrendezett
Téli
Speciális
Olimpiai
Világjátékokon a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség
padlóhoki sportágban delegált sportolójaként, a padlóhoki
válogatott csapat tagjaként első helyezést szerzett.
Ki ez a fiatalember? Mi ez a sport? Hogy került be Laci a
válogatott csapatba?
Öt éve élek Nyirádon. Párommal, Riba Ramónával neveljük
két kisgyerekünket, a kétéves Kevint és az egyéves Rault,
januárra várjuk harmadik gyermekünket. Egy ajkai cégnél dolgozom, mint betanított munkás.
Hogy mi az a padlóhoki? Egy olyan bottal, aminek filc van a
végén és megfelelően csúszik a parkettán, egy filckorongot kell
bejuttatni az ellenfél kapujába. A szabályok tulajdonképpen
megegyeznek a jégkorongozás szabályaival. 15 éves
koromban, a bátyám hívására kerültem kapcsolatba a
csapattal, akiknek tagjai az Ajkai Molnár Gábor Általános Iskola
és Speciális Szakiskola színeiben játszottak. Én is az iskola
tanulója lettem, és annyira megtetszett ez a sport, hogy
elkezdtem az edzésekre járni. Egyébként ebben az iskolában
nagyon sok sportágat lehet űzni, jártam focizni, atletizálni és
kézilabdázni a padlóhoki előtt. Azt, hogy az olimpiai válogatott
csapat tagja lehettem, közel 10 év munkája előzte meg. Úgy
tervezem, hogy még legalább két olimpián szeretnék részt venni. A következő helyszín Ausztriában lesz,
versenyeken az ajkai csapattal folyamatosan arra készülünk, hogy ide is kijuthassunk.
Az idei olimpiára való kijutáshoz az útiköltség előteremtése nem kis fejtörést okozott, ugyanis ezt
mindenkinek saját magának kellett előteremtenie. Nagy Gábor egykori tanárom, önkormányzati képviselő
javaslatára Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Fermos László sportegyesületi elnök
javaslatára pedig Nyirád Község Sportegyesülete, valamint Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke támogatta a kiutazásomat, akik nélkül nem tudtam volna az olimpiai
játékokra eljutni. Segítségüket ezúton is köszönöm.
Amikor 13 órai repülőút után megérkeztünk DélKoreába, Pieoncsang-ba, három napig egy buddhista
templomban voltunk elszállásolva. Három napunk volt
arra, hogy hozzászokjunk az időeltolódáshoz, és ezen
a helyszínen sok érdekességet mutattak meg a koreai
diákok
a
kultúrájukból.
A
fiatalok
nagyon
vendégszeretőek és figyelmesek voltak, minden
magyar mellé két koreai diák került. A negyedik napon
átvittek minket egy másik városba, Gneunba, ahol egy
egyetemi kollégiumban kaptunk szállást. Ettől a naptól
kezdve csak a versenyre koncentráltunk, napi két
meccset játszottunk. Az első játéknapon volt az
erőfelmérés, ahol nagyon jól szerepeltünk. Összesen
nyolc meccsünk volt, melyből egyszer szenvedtünk
vereséget Jamaica ellen, a többi mérkőzést megnyertünk. A 9. mérkőzés volt a döntő, szintén Jamaicával
játszottunk, de ezúttal 2 : 0 -ra megvertük az ellenfelet. A végeredmény az aranyérem lett. Összesen két
hetet töltöttünk Dél-Koreában, felejthetetlen emlékeket és barátokat szereztünk.
Sokan kérték tőlem, hogy mutassam meg a padlóhoki játékot. Felajánlom, hogy szívesen bemutatjuk a
nyirádi tornateremben ezt a sportot a csapattársaimmal, amennyiben volna erre lehetőségünk, illetve
igény. Az érdeklődők akár ki is próbálhatnák, és testközelből megtapasztalhatnák a játék ízét.
Készítette: Kovács Károlyné szerk.
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GÓLYAHÍREK
Örömmel számolunk be arról, hogy az utolsó megjelent NYIRlevél óta 21 kisbabával
gyarapodott Nyirád lakossága. Megszületett

Markó Zoltán és Hegedüs Mónika kislánya Zoé
Kiss Tibor és Feke Ramóna kislánya Kiara Hanna
Somogyi Roland és Horváth Nikolett kislánya
Rebeka
Szabó Tamás és Albrecht Adrienn kisfia Barnabás
Kovács Péter Attila és Rácz Melinda kislánya
Jázmin
Hock Péter és Borsos Anikó ikerkislányai Luca és
Sára
Mészáros László és Hoffmann Anikó kislánya
Panka
Földi Kornél és Madar Erika kisfia Dávid
Baráth Gergely és Horváth Anita kisfia Zsombor
Fleck György és Keringer Alexandra kislánya Flóra

Osváth Gábor és Albert Csilla kisfia Noel
Kürti Ferenc és Borsos Beatrix kisfia Olivér
Rózsa Ferenc és Tölli Nikoletta kislánya Klaudia
Forgó György Norbert és Németh Veronika kisfia
György
Pinkova József és Kondor Katalin kislánya Nóra
Ferenczi László és Girán Beatrix Dóra kislánya
Kata
Gárdonyi András és Szarka Noémi kisfia
Szilveszter
Barbalics Balázs és Ugróczi Viktória kisfia Balázs
Nagy Erik József és Gelencsér Regina kisfia
Benjamin Erik
Horváth Károly és Török Erzsébet kislánya Anna

SOK ÖRÖMÖT ÉS JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK MINDANNYIUKNAK!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Sinyi Ervin és Berta Zsuzsanna
Varga Csaba és Somodi Erna
Eged József és Braun Rita
Földi Kornél és Madar Erika
Kovács Attila és Németh Zsuzsanna

Siska Rudolf és Szijártó Ilona
Tölli Dezső és Nesic Gyöngyi
Turi János és Horváth Rita
Eichinger Balázs és Fercsák Ágnes

Gratulálunk, és szívből kívánjuk, hogy életre szóló társaik legyenek egymásnak!

ELHÚNYTAK
Horváth Kálmán 76 éves,
Reiner Imréné Léman Ilona 73 éves,
Tóth József 77 éves,
Reiber Istvánné Szilvádi Erzsébet 73 éves,
Kollár István 73 éves,
Fekete József Antalné Tátrai Rózsa 73 éves,
Horváth Katalin 47 éves,
Rózsa Béla Károly 63 éves,

Németh László 52 éves,
Somogyi Ferencné Bali Mária 67 éves,
Farkas Sándorné Horvát Olga 65 éves,
Szabó Gyuláné Németh Ilona 69 éves,
Altner Tibor 54 éves,
Benedek Lajos 76 éves,
Nagy Benjamin Erik 2 hetes,
Szvitán Pál Zoltán 49 éves korában hunyt el.

A hozzátartozóknak őszinte részvétünk!
Kovács Károlyné anyakönyvvezető
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