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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési 

kisebbségi önkormányzati képviselők választásának eredményei 
 

Tisztelt NYIRlevél Olvasók! A 2010. október 3-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választása, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők megválasztása 
községünkben eredményes volt. Az önkormányzati választáson az 1.554 fő választópolgárból 856-an 
szavaztak, ez 55,8 %-os részvételi arányt jelent. A választáson a következő eredmények születtek: 
 

POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 

Kapott 

érvényes 

szavazat 

% 

 

1        Sarkadi-Nagy András János független 445 52,29 polgármester 

2        Nagy Gábor független 266 31,26  

3        Papp Attila János független 114 13,40  

4        Németh László Szera független 26 3,06  

 

KÉPVISELŐVÁLASZTÁS 

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 

Kapott 

érvényes 

szavazat 

  

1.        Simon Balázs független 511 képviselő 

2.        Andrónyi Miklós független 432 képviselő 

3.        Nagy Gábor független 380 képviselő 

4.        Vers Istvánné független 336 képviselő 

5.        Németh András független 330 képviselő 

6.        Csikány Róbert Árpádné független 289 képviselő 

7.        Fermos László független 255  

8.        Papp Attila János független 254  

9.        Hoffmann Ottó Lajos független 236  

10.        Tóth Ernő független 229  

11.        Hoffmann Gergely független 220  

12.        Szalai Sándor független 172  

13.        Szabó Béla független 157  

14.        Borosné Rózsás Csilla független 120  

15.        Tarcsa Anita független 33  

 

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MEGVÁLASZTOTT TAGJAI: 
 

1. Sarkadi-Nagy András János  polgármester 
2. Simon Balázs   alpolgármester 
3. Andrónyi Miklós   képviselő 
4. Csikány Róbert Árpádné  képviselő 
5. Nagy Gábor    képviselő 
6. Németh András   képviselő 
7. Vers Istvánné   képviselő 
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CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 
 

A 2010. október 3-án megtartott települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a 38 
fő választópolgárból 29-en szavaztak, a részvételi arány 76,32 %-os volt. A választáson a 
következő eredmények születtek: 
 

 Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) 
Kapott 

érvényes 
szavazat 

 

1. Kalányos Andrea Mónika MACIFÉSZ 22 képviselő 

2. Németh Józsefné MACIFÉSZ 21 képviselő 

3. Szalai Ildikó MACIFÉSZ 21 képviselő 

4. Kalányos Jánosné MACIFÉSZ 20 képviselő 

5. Farkas Mónika VCE 11  

6. Tarcsa Anita VCE 5  

7. Szilágyi Szilárd VCE 2  

8. Botló Diána VCE 2  

9. Szilágyi Szilárdné VCE 2  

 

NYIRÁD KÖZSÉG CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

MEGVÁLASZTOTT TAGJAI: 
 

1. Kalányos Andrea Mónika elnök 
2. Németh Józsefné elnökhelyettes 
3. Kalányos Jánosné képviselő 
4. Szalai Ildikó képviselő 

 

Lovasi Erika jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője 

 
 
 

 

Önkormányzati hírek 

 
Egy ajánlattal 
kereste meg 
önkormányzatun-
kat a Fotovoltaik 
Ungarn Kft. nevű, 
Sé-i székhelyű, 

osztrák tulajdonosi körrel rendelkező cég annak 
érdekében, hogy Nyirád külterületén egy 
különleges, megújuló energiaforrás 
hasznosítását szolgáló létesítményt 
építhessenek meg. A fotovoltaik 
különlegessége és egyedisége az, hogy nem a 
napfény révén, hanem a fény, a világosság 
révén tud elektromos energiát előállítani. 
Jelenleg a projekt előkészítése folyik, melyhez 
az önkormányzat képviselő-testülete a 
hozzájárulását megadta. 
 

A helyhatósági választásokat követően, 2010. 
október 14-én tartotta meg képviselő-
testületünk alakuló ülését, ahol a testület Simon 
Balázst választotta meg alpolgármesternek. A 
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

Vers Istvánné, képviselő tagjai Andrónyi Miklós 
és Csikány Róbertné, nem képviselő tagjai 
pedig Berecz Józsefné és Kovács Károly lettek.  
 

A közoktatási intézményfenntartó társulás 
16.541.100 Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyert a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 
támogatási rendszeréhez, „A pedagógiai 
módszertani reformot támogató informatikai 
infrastruktúra fejlesztése” című TIOP 
pályázaton. Ebből eszközbeszerzésre 
14.880.000 Ft fordítható, melyre egyszerűsített 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk. A 
képviselő-testület döntött az eljárás 
megindításáról.  
 
A képviselő-testület a december 15-i ülésén 
nem fogadta el a DRV Zrt. árajánlatát, mely a 
2011. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjáról 
szólt. A testület tárgyalásokat kezdeményez e 
tárgyban a szolgáltatóval. 
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Jogszabályváltozás miatt hatályon kívül helyeztük 
a vállalkozók kommunális adójáról szóló 
önkormányzati rendeletet, 2011. január 1-jétől ez 
az adónem megszűnik. 
 
A képviselő-testület 2010. december 15-én 
tartotta a közmeghallgatást. Sajnálatos módon – 

az önkormányzati dolgozókon kívül – mindössze 
4 nyirádi tisztelt meg bennünket a jelenlétével, 
pedig a közmeghallgatás az a fórum, ahol az 
állampolgárok és a településen érdekelt 
szervezetek képviselői közérdekű kérdést, 
javaslatot tehetnek, elmondhatták volna 
kérdéseiket, észrevételeiket. 

 

Szemétszállítás A NYIRlevél 2010 márciusi számában arról tájékoztattam Önöket, hogy 

valószínűleg ez év októberétől nem tudja tovább átvállalni az önkormányzat a szemétszállítási díjat a 
lakosság helyett, ezzel szemben december 31-ig ki tudtuk gazdálkodni a közel 9 millió forintos éves 
díjat. Egy nagyon nehéz, de szükségszerű döntést kellett meghoznia képviselő-testületünknek. 2011. 
január 1-jétől nem tudja kifizetni az önkormányzat a község egészére vonatkozó szemétszállítási díjat, 
minden háztartásnak egyénileg kell szerződést kötnie a szolgáltatóval, az AVAR Ajka Kft.-vel. A 
hatályos jogszabályok értelmében mindenkinek kötelezően igénybe kell vennie ezt a szolgáltatást, és 
azt is jogszabály írja elő, hogy településünk esetében hetente legalább egyszer el kell szállítani a 
kommunális szilárd hulladékot. 
 

A Nyirádon keletkező hulladékot is a 
királyszentistváni hulladéklerakóra kell 
elszállítani, a díjakat azonban úgy képezték, hogy 
a társult települések egyike sem kerülhet 
hátrányba a lerakótól való távolsága miatt, a díj 
az egy lakosra jutó költséghányad alapján lett 
megállapítva. Sajnálatos módon nagymértékben 
emelkedik a szemétszállítás és hulladék-
elhelyezés díja, ez a szükségszerű ára annak, 
hogy az Európai Unió által elfogadott, az 
úgynevezett lerakó irányelvnek is megfelelően 
üzemeltetett hulladéklerakón ártalmatlanítsák a 
településünkön összegyűjtött lakossági 
hulladékot. 
 

Királyszentistvánon jelenleg próbaüzemmel 
működik a létesítmény, mely alatt – előre 
láthatólag 2011. I. félévében – a 2010. évre 
elfogadott díjakat változatlan formában 
fenntartják, és a létesítmény tényleges 
működésének megkezdéséig ezt fogják 
számlázni a lakosság részére. Nyirád esetében a 
2010. évi ürítési díj a 110 l-es gyűjtőedény esetén 
330 Ft + ÁFA/ürítés.  
 

A jövőben lehetőség lesz arra, hogy a 
háztartások méretéhez igazodó kisebb – 60, vagy 
80 literes – gyűjtőedényt szerezzen be a 
szolgáltatást igénybe vevő, ennek elszállítási 
költsége alacsonyabb lesz. A gyűjtőedényt úgy 
kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező 
hulladék mennyiségével, de lakásonként legalább 
60 liter tárolókapacitás rendelkezésre álljon. A 

kuka beszerzéséről továbbra is a szolgáltatást 
igénybe vevőnek kell gondoskodnia. 
 

A próbaüzem befejezését követően az ürítés 
bruttó éves díja 60 literes edény esetén 25.836 
Ft, 80 literes edény esetén 29.622 Ft, 120 literes 
edény esetén 37.194 Ft lesz. Az AVAR Ajka Kft. 
tájékoztatása szerint havonta fogják számlázni a 
díjakat, hasonlóan a többi közüzemi 
szolgáltatóhoz. 
 

2011. évtől kéttényezős közszolgáltatási díjat kell 
fizetnünk, mely alapdíjból és literdíjból tevődik 
össze. Az alapdíjat minden lakóingatlan 
tulajdonosának meg kell fizetnie, a lakatlan 
lakóingatlanokra alkalmazott mentesség 
(időszakosan vagy állandóan) csak a literdíjra 
vonatkozik. Az alapdíj bruttó összege 278 
Ft/ürítés. 
 

A települési szilárd hulladék kezelésével 
kapcsolatos közszolgáltatásról önkormányzati 
rendeletet kellett alkotnunk, ebben vannak 
részletesen kifejtve a szabályok. A rendelet 
megtalálható községünk honlapján, a 
könyvtárban és a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán.  
 

Az Avar Ajka Kft. – mint közszolgáltató – minden 
háztartást meg fog keresni szerződéskötés 
céljából. Kérem ebben a lakosság szíves 
együttműködését. 

 

Én is, a képviselő-testület tagjai is elismerjük, hogy egyre nagyobb terheket rónak a lakosságra a 
folyamatosan emelkedő közüzemi díjak. Ez ellen tenni nincs hatáskörünk, azonban a terhek némi 
ellentételezéseként úgy döntöttünk, hogy a magánszemélyek kommunális adóját a jelenlegi évi 12.000 
Ft-ról 2011. január 1-jei hatállyal 5.000 Ft-ra csökkentjük. Azt azonban el kell mondanom, hogy ez az 
5.000 Ft nem fogja fedezni az egyéb köztisztasággal kapcsolatos – hó-eltakarítás, síkosság-
mentesítés, fűnyírás –, valamint a közterületek, utak, járdák karbantartása költségeit, ehhez 
önkormányzatunknak egyéb forrásból még hozzá kell tennie. 
 

Sarkadi-Nagy András polgármester 
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Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasók! A karácsonyt megelőző hetekben, 

advent idején a szeretet ünnepére készülünk, számvetést, összegzést készítünk az eltelt 
időszakról. Lelkünkben békét teremtünk, megpróbálunk az igazán fontos dolgokra figyelni, 
megköszönni a felénk áradó szeretetet, gondoskodást. 
Köszönetemet fejezem ki a nyirádi választópolgároknak, akik bizalmat szavaztak mint embernek 
és mint polgármesternek, hogy polgármesteri munkámat folytathassam Önökkel és Önökért. 
Támogatásukra igyekszem rászolgálni. 
Köszönöm a felém irányuló szeretetüket, segítségüket, odafigyelésüket, ami nagyban átsegített a 
nehéz időszakon. Külön kiemelném a civil szervezetek vezetőinek és tagjainak a 
segítségnyújtását. 
Ezúton köszönöm meg az előző képviselő-testületi tagoknak a képviselői tevékenységüket. 
Bízom benne, hogy az új testület egységben, összefogással dolgozik majd, csakis községünk 
lakóinak érdekeit helyezi előtérbe. 
 

Szükségben mutatkozik meg az igaz barát, 
tartja a szólás. Sajnos a munkámat november 
elején műtétem miatt meg kellett szakítanom. 
Megható volt az érdeklődés, aggódás, amit 
kaptam. Szeretetük erőt adott a 
gyógyulásomhoz. 
Köszönöm a helytállását távollétem alatt Simon 
Balázs alpolgármester úrnak, jegyző 
asszonynak és munkatársaimnak, a hivatal 
dolgozóinak, s Turi Jánosnak, akik feladataimat 
átvállalva biztosították a község 
működőképességét. 
 

2010-ben a testület tizenhétszer ülésezett, 
hetvenhét képviselőtestületi határozatot 
alkotott. Pályázatot nyújtottunk be az óvoda 
bővítésére, infrastruktúra és eszközfejlesztésre. 
E beruházás keretében megoldódik a napközi 
és menza ebédlőhelyiségének kialakítása is. 
Az évről évre csökkenő finanszírozás egyre 
több saját forrás kiegészítést igényel az 
önkormányzattól az intézmények 
működéséhez. Természetesen ez által sajnos 
kevesebb jut a község fejlesztésére. 
Az idei fejlesztési pénzeinket az új utcák 
terveire fordítottuk (1,4 millió forint), továbbá az 
óvodabővítés dokumentumai 1,2 millió forintba 
kerültek. 

A csatorna beruházás 5. évének 
hiteltörlesztését az idén sikerült teljesen 
teljesítenünk.  
A társadalmi- és tömegszervezetek 
működéséhez 3,6 millió forint támogatást 
nyújtott önkormányzatunk. A központi orvosi 
ügyelet működéséhez 1,3 millió forinttal 
járultunk hozzá. 
A költségvetési koncepció tervezése 
megtörtént. Látható, hogy a jövő év sem lesz 
könnyebb. Az óvoda és iskola finanszírozása 6 
millió forinttal lesz kevesebb, amit 
önkormányzati pénzből kell pótolnunk. 
Szociális területen az igények bővülése miatt a 
házi segítségnyújtó státuszt kell bővítenünk, az 
ellátandók létszám bővülése miatt, ami újabb 
kiadást jelent. 
 

Ezúton tájékoztatom a tisztelt Adakozókat, 
hogy az önkormányzatunk által meghirdetett, a 
vörösiszap katasztrófa sújtotta településeknek 
rendezett gyűjtésen 2 teherautónyi ruha és 
181.940 Ft gyűlt össze. Köszönjük az önzetlen 
segítségét mind az adakozóknak, mind pedig a 
nagycsaládos egyesület tagjainak, akik az 
elszállítás előtt két napon át válogatták, 
szortírozták a ruhákat! 

 

Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és valamennyi dolgozója nevében minden 
kedves NYIRlevél olvasónak békés, szeretetteljes karácsonyt, egészségben és eredményekben 
gazdag, boldog újesztendőt kívánok Szent Pál apostol szavaival: 
 

„Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, 
Ha szeretet nincs bennem, 
Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. 
Legyen bár prófétáló tehetségem, 
Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, 
Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, 
Ha szeretet nincs bennem, 
Mit sem érek. 
Osszam el bár egész vagyonomat a szegényeknek 
S vessem oda testemet, hogy elégessenek, 
Ha szeretet nincs bennem,  
Mit sem használ nekem.”                                                          Sarkadi-Nagy András polgármester 
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Veszprém Megyei Önkormányzat hírei 
 
Egészségügyi szűrőközpontot avattak 
Devecserben - A kolontári és a devecseri 
térségben, az iszapömlésben érintett, 
legkevesebb nyolcezer ember többféle 
szűrését végzik el a központban. A felmerülő 
költségeket a Belügyminisztérium, illetve a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium finanszírozza – 
hangsúlyozta dr. Réthelyi Miklós, a szaktárca 
minisztere a december 14-i átadáson. Dr. 
Göndöcs Zsigmond, államtitkári megbízott 
köszöntőjében kiemelte: a kormány kiemelten 
figyeli a térség lakosságának életét, különös 
tekintettel az emberek egészségi állapotára, 
melyhez folyamatosan adatokat kapnak majd a 
központtól. A szakminiszter többek között arról 
beszélt, hogy végeznek majd EKG és 
légzésfunkciós vizsgálatot, mellkas röntgent, 
különféle laboratóriumi vizsgálatokat, 
belgyógyászati-, tüdő-, gyermek-, 
nőgyógyászati, valamint fül-orr-gégészeti, 
sebészeti vizsgálatokat. A levett vérmintákat az 
ajkai kórházban elemzik, a szűrőközpont 
előjegyzés szerint fogadja az embereket, 

naponta 
leg-
feljebb 
ötvenet. A központ addig működik, ameddig 
arra a lakosság igényt tart.  
Toldi Tamás helyi polgármester a tragédia 
felidézésekor elmondta, hogy az iszapömléskor 
a helyszínre érkeztek többen is a Magyar 
Alumínium Zrt.-től, akik azt mondták, a kiömlött 
anyag nem különösebben veszélyes, a 
szappanhoz hasonlítható. A lakosság 
rövidesen szembesült az ártalmatlannak 
nevezett anyag valós hatásával, majd a kezdeti 
kétségbeesés után a kormány intézkedései 
miatt mára bizakodni látszik a város. Az 
optimizmust a központ átadása is tovább erősíti 
– vélekedett Devecser elöljárója, aki egy másik 
ügy kapcsán bejelentette: az Országgyűlés mai 
döntése nyomán a devecseri kistérség 
különvált az ajkaitól. A köszöntők után a 
szónokok nemzeti színű szalag átvágásával 
nyitották meg az érdeklődők előtt a 
szűrőközpontot. 

 
Ajándékot osztott a finn Mikulás - Ötszáz kolontári és 
devecseri kisgyereknek adott ajándékot, édességet a 
településeken Joulupukki, aki egyenesen a finnországi 
Lappföldről érkezett a katasztrófa sújtotta térségbe. Mint 
mondta örül, hogy egy kis örömöt, vidámságot teremthetett 
a gyerekek körében, akik sokat szenvedtek a közelmúlt 
történései miatt. A Mikulás arról is beszélt, hogy továbbra 
is követik a térség sorsát, és segítenek. 
Az apróságok, akik a Vöröskereszt és a finn Mikulás 
csomagjait vették át Kolontáron és Devecserben is kis 
műsorral lepték meg a távoli országból érkezett vendéget. 
 
 
Kisművész 2011. képzőművészeti felhívás - 
A tarnówi 17. Óvoda, a Tarnówi Magyarbarátok 
Társasága és a Veszprém Megyei Gyermek és 
Ifjúsági Közalapítvány szervezésében 
„Kisművész” V. Gyermek Képzőművészeti 
Pályázat kerül meghirdetésre 5-10 év közötti 
korosztály számára. 
 

A két témakörben – „Ez az én hazám”, illetve 
„Lovak” – elkészített pályaműveket 2011. 
március 10-ig várják a szervezők. A beérkezett 
munkák óvodás és általános iskolás 
kategóriában kerülnek elbírálásra. A díjkiosztás 
és a kiállítás megnyitása 2011 májusában 
várható. A részletes pályázati felhívás és a 
tudnivalók a Megyei Önkormányzat honlapján 
olvashatók. (www.vpmegye.hu) 

 
A gazdaság motorja a 8-as út - Aki a világgazdasági versenyben nem fejlődik, lemarad. Ebben 
Magyarországon, különös tekintettel Veszprém megyére meghatározó szerepet tölt be a 8-as út 
fejlesztése – hangsúlyozta dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, az úttal kapcsolatos 
találkozón a Megyeháza Szent István termében, november 25-én. A Veszprém Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a megyei önkormányzat rendezvényén dr. Markovszky 
György kamarai elnök rámutatott: megyei gazdaságfejlesztési stratégia összeállításán dolgozik a 
kamara, melyhez partnerként kéri fel a megyei-, valamint a városok önkormányzatait. Az anyagban 
meghatározóak lesznek a 8-as út fejlesztésével, a vasúttal, illetőleg az ipari parkokkal kapcsolatos 
tervek.  

Forrás: www.vpmegye.hu 
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Gyermekvilág A Nyitnikék Óvodába járó gyermekeknek és családtagjaiknak színes 

programokat szerveztünk az elmúlt hónapokban is. 
Gyermekeink október végén a Pegazus Színház Zümzüm című zenés bábelőadását tekinthették 
meg a Művelődési Házban.  

Családi sportnapot szerveztünk a tornateremben, mely 
játékos mozgást biztosított minden résztvevő számára. 
Öröm volt látni, hogy az apróságokkal együtt 
versenyeznek szülők és nagyszülők egyaránt. 
 

A Művelődési Házban ebben az évben is megrendezte a 
Szülők Közössége a már hagyománnyá vált szülők 
bálját. Nagyon sokan önzetlenül segítették a bál 
szervezését és lebonyolítását. Belépőjegyek, 
tombolatárgyak felajánlásával hozzájárultak a rendezvény 
sikeréhez. Vállalkozó kedvű apukák hastánccal 
szórakoztatták a vendégeket, mely nagy sikert aratott. A 
bál bevételét a Szülők Közössége öltözőszekrények 

beszerzésére és gyermekrendezvényeink 
támogatására fordítja. Segítségüket ezúton is 
köszönjük! 
 

Novemberben Rosta Géza zenés műsorával 
szórakoztatta óvodásainkat. A gyerekek együtt 
énekeltek a gitáros előadóművésszel, és szívesen 
vettek részt a mókás, közös zenélésben. 
 

Egy novemberi hétvégén szülők, gyermekek és az 
intézmény dolgozói segítségével megtisztítottuk az 
óvoda udvarát és környékét az őszi avartól. 

 
 
 

December elején Marton Mónika tanárnő 
szervezésében öt nagycsoportos fiú részt vehetett a 
tapolcai Sportcsarnokban megrendezett Mikulás 
Kupán. Gyermekeink számára nagy élményt jelentett, 
hogy próbára tehették felkészültségüket a foci terén. 
Boldogan tértek haza, a rendezvényen elnyert kupával 
és emléklappal.   
 
 

December 6-án megérkezett óvodánkba a Mikulás. A 
gyerekek már nagyon várták az öreg ajándékosztót, aki 
két krampusszal érkezett hozzánk. Vendégeinket 

versekkel és dalokkal köszöntötte mindhárom csoport. 
A műsor után a Mikulás bácsi kiosztotta az ajándékokat 
a gyerekeknek és az ünnepségre ellátogató leendő 
ovisainknak. 
 

Az év utolsó napjai nagy várakozással telnek, hiszen 
közeleg a karácsony. Ovisainkkal készülünk a szeretet 
ünnepére. Ajándékokat készítünk szeretteinknek és 
versekkel, dalokkal várjuk az év legszebb ünnepét. 
 
 

Szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket,  
jó egészséget és sikerekben gazdag  

boldog új évet kívánok  
a Nyitnikék Óvoda dolgozói és a magam nevében! 

 
 

Vers Istvánné tagintézmény-vezető 
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Erzsébet királyné Általános Iskola 
 
Az idei tanévet is nagy lelkesedéssel kezdtük. A 
gyerekek várták már a találkozást társaikkal, hogy 
a hosszú vakáció alatt gyűjtött rengeteg élményt 
végre elmesélhessék egymásnak. Nyáron ismét 
tábort szerveztünk. A 33 gyermek egy hetet 
tölthetett a gyönyörűen felújított balatonszepezdi 
táborban, ahol tartalmas programokon vehettek 
részt. Sajnos az időjárás nem volt kegyes 
hozzánk, ennek ellenére igyekeztünk megfelelő 
elfoglaltságot biztosítani minden gyermek 
számára. Kirándultunk Badacsonyba vonattal, 
eljutottunk a kehidakustányi élményfürdőbe, ahol  
kedvünkre lubickolhattunk, és élvezhettük végre a 
napsütést is. Itt szeretném megköszönni Nyirád 
község polgármesterének, Sarkadi-Nagy 
Andrásnak, hogy biztosította számunkra a 
kisbuszt, mellyel a gyermekek szállítását tudtuk 
megoldani. 
 
A szeptember nemcsak az időjárásban, hanem 
tantestületünkben is változást hozott. Egy kedves 
kollégánktól, Urvald Istvántól búcsúztunk el, 
akinek humora és mérhetetlen tudása hiányozni 
fog nekünk. István bácsinak kellemes pihenést, jó 
egészséget és gondtalan nyugdíjas éveket 
kívánunk! 
 
Hagyományos versenyeink továbbra is 
folytatódnak. Alsós és felsős tanulóink Gárdonyi 
logika versenyen, Apáczais tanulmányi 

versenyeken, Mozaik 
internetes versenyen 
vesznek részt. 3. 
osztályos tanulóink több 
fordulós mesevetélkedőn 
eredményesen 
szerepelnek. A hagyományos megyei LOGÓ 
verseny idén is megrendezésre került, melynek 
első fordulóján vannak túl tanulóink. 
 
Ebben a tanévben is folytatódik az úszásoktatás, 
a halimbai gyerekekkel közösen heti egy 
alkalommal utaznak tanulóink az ajkai uszodába. 
 
Október 22-én tartottuk október 23. ünnepi 
megemlékezésünket a Művelődési Házban. 4. és 
6. osztályos tanulóink által prezentált színvonalas 
műsort láthatott és hallgathatott a nem túl nagy 
számú közönség. 
 
Karácsonyi műsorunkat december 17-én, 
pénteken 16 órakor tartjuk a kultúrházban, melyre 
szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!  
 
Általános Iskolánk diákjai és dolgozói 
nevében kívánok Nyirád község minden 
lakójának  áldott és örömökben bővelkedő 
karácsonyi ünnepeket, valamint sikerekben, 
egészségben gazdag boldog új esztendőt! 

Kocsis Edina pedagógus 

 

Alsó tagozatos versenyek, eredmények az I. félévben Szeptember 30-án Benedek Elek 

mesemondó verseny volt Devecserben, a Kastélykönyvtárban. A meghirdetett 3 kategóriában iskolán 9 
tanulója vett részt (5 másodikos, 1 negyedikes és 2 hatodik osztályos). 
A színvonalas, remekül szervezett programról senki sem távozott üres kézzel. A vendéglátáson kívül mese 
CD-t, emléklapot, apró ajándéktárgyat kapott mindenki, és sok meseélménnyel gazdagodtunk. A 3.-4.-
esek között a tehetséges Szabó Joachim II. helyezett lett. Az 5.-6.-osok között Szűcs Kitti Anna I., 
Berecz Olivér pedig az értékes III. hellyel büszkélkedhetett az erős mezőnyben. 
 

A tapolcai Bárdos Iskola térségi rendezvényén is 
részt vettünk november elején. A környezetvédelmi 
rajzpályázaton az 1. osztályos Borbély Boglárka 
barlangrajza nyerte el a zsűri tetszését, az értékes III. 
díjat kapta. A 2. osztályosok alapműveleti versenyén 
hárman képviselték iskolánkat. Ők a 
feladatmegoldások mellett az idővel is versenyeztek. 
A 44 tanuló között Andrónyi Réka 2., Vaskó 
Rebeka 8., Somogyi Sára pedig a 24. lett.  
 
Már hagyomány, hogy „művészpalántáink” 
szerepelnek az ajkai területi Vörösmarty 
Szavalóversenyen. Szabó Joachim 4. osztályos 
tanuló végzett a kategóriájában az 1. helyen. 
 

Gratulálunk, és méltán lehetünk büszkék a szép eredményekre. Így tovább a 2. félévben is! 
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Új intézményvezető a Szociális Segítő Központ élén 
 

Sok szeretettel köszöntöm a kedves Olvasókat! A szerkesztőség kérésére néhány 

szóban bemutatkozom. Molnárné Farkas Rita vagyok. 2010. október elsejétől 

dolgozom a Szociális Segítő Központban, mint családsegítő szolgáltatást végző 
családgondozó és megbízott intézményvezető. Illés Olgát helyettesítem, 
kinevezésem határozott időre szól. A Pécsi Orvostudományi Egyetem 
Egészségügyi Főiskolai Karán, Szombathelyen végeztem általános szociális 
munkás szakot, ott tettem szakvizsgát is, majd a Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán, Pécsen tanultam szociológiát. 2001-ben kezdtem 

dolgozni a Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthonában Nyírlakon, mint 
mentálhigiénés munkatárs, majd a Magyar Vöröskereszt Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatánál 
Sümeg és Tapolca környéki településeken voltam gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatást végző 
családgondozó. Ide a Magyar Vöröskereszt Fogyatékkal Élők Tapolcai Támogató Szolgálatától jöttem, 
ahol intézményvezető munkakörben alkalmaztak. Sümegen lakom férjemmel és Zsombor kisfiammal, aki 
három és fél éves.  
 

A Szociális Segítő Központ HÍREI október elsejétől év végéig, összefoglalva 

 
- Október elsején az Idősek Napja alkalmából 
szervezett ünnepség keretein belül a polgármester úr 
ünnepi gondolatait követően az óvodások és az 
iskolások színes, zenés, verses műsorral 
tiszteletüket, szeretetüket kifejezve köszöntötték a 
megjelenteket. Az Idősek Klubja oszlopos tagjai is 
megható előadással készültek, melyben hol kissé 
szomorkás, hol vicces hangulatú versekben és 
dalokban mutatták be mindennapjaik bánatát, 
örömét. A délután folyamán Dr. Huszágh Lívia 
doktornő látogatott el a klubba, aki a testről, a kor 
előrehaladtával fokozott figyelmet igénylő 
testrészekről, betegségekről, s azok megelőzési 
lehetőségeiről beszélt. A nap kellemes hangulatban 
zajlott, a kölcsönös ajándékozás, meglepetések és a 
szeretet jegyében. 
- Október 29-én a klubtagok egy részével a Szőci 
Idősek Otthonába látogattunk, ahol az idősek 
tiszteletére rendezett programsorozatba illően a 
klubtagok műsorukkal régi emlékeket, baráti 
érzéseket, családi kapcsolatokat elevenítettek fel, az 
„otthon melegét” csempészték az intézmény falai 
közé, melyet a lakók bőséges vendéglátással 
háláltak meg. 
- November 12-én nagyon megható élményben volt 
része az intézmény dolgozóinak, ugyanis tudtunk 
nélkül, teljes titokban a rendszeresen bejáró 
klubtagok óriási meglepetéssel készültek,  

maguk által választott versekkel és közös 
énekkel köszöntöttek minket a szociális munka 
napja alkalmából, megköszönve munkánkat. 
- December hónapban az Idősek Klubjában 
adventi készülődés zajlik. A klubtagoknak szánt 
adventi naptár borítékjaiból lelki töltődésként 
minden nap egy idézetet, verset, mesét veszünk 
elő, mely legtöbbször a szeretetről, 
odafigyelésről, türelemről, empátiáról szól. 
Adventi koszorúval, gyertyagyújtással kezdődött 
a hónap. A hét elején saját készítésű, varrott 
piros kiscsizmákba várjuk a Mikulás ajándékát, 
majd az intézmény díszítését folytatjuk a 
klubtagokkal. A következő hét remélhetőleg az 
apróbb ajándékok, lakásdíszek készítésével fog 
telni.  
- A már hagyománnyá vált karácsonyi 
ünnepségre is készülünk, hogy az iskolások 
műsorát mind versekkel, mind apró ajándékokkal 
megköszönhessük. A Karácsonyi Ünnepséget 
idén december 21-én délelőtt 10 órakor 
tartjuk, melyre minden kedves klubtagunkat 
ezúton is szeretettel meghívunk.  
- Ezúton is értesítjük az étkeztetésben 
részesülőket, hogy a „Konyha” december 11-én, 
szombaton üzemel, 2010. december 24-től 2011. 
január 2-ig szünetel. Kérem, ennek ismeretében 
tervezzék étkezésük megszervezését. 

 

Az idei év, az elmúlt hónapok során több intézményünket is érintő szociális jogszabály-változás történt, 
ezért fontosnak tartom, hogy szolgáltatásainkról – étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali 
ellátása, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás – mindig aktuális, rövid, összefoglaló ismertetést adjak. 
A legfontosabb változások az étkeztetés és a házi segítségnyújtás területén történtek, ezért elsőként 
ezekről írok. 
 

ÉTKEZTETÉS - Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen: koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai 
betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. A jogosultsági feltételek további, 
részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozhatja meg. 
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A korábbi szabályozásoktól eltérően az igénybevétel tehát nem jövedelemhez, jövedelemhatárhoz 
kötött, hanem szociális rászorultsághoz, melyet az intézményvezető a szolgáltatás biztosítása előtt 
vizsgál. Szociális rászorultnak elsősorban az idősek, betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai 
betegek minősülnek, velük a rászorultságot igazoló dokumentum beadását (személyi igazolvány – kor 
igazolására, orvosi igazolás, kórházi zárójelentés) követően határozatlan időre köthető megállapodás. 
Fennállhat az említett szociális rászorultság időszakosan is, például betegség (pl. csonttörés), vagy 
munkanélkülivé válás, illetve egyéb krízishelyzet esetén is, ilyenkor a megállapodás a probléma 
megszűnésének előre látható időpontjáig, határozott időre szól. A rászorultság utóbbi esetben is 
igazolandó, bizonyítandó. 
Nyirád Község Önkormányzata a fenti szolgáltatást a Szociális Segítő Központon keresztül, a község 
intézményeinek Élelmezésellátó Szervezete által hétköznap, munkanapokon biztosítja. A szolgáltatás 
térítési díja az egy családban, háztartásban élők egy főre eső jövedelmének függvényében 
jelenleg 25 Ft-tól 413 Ft-ig terjed, ami más települések díjához képest nagyon kedvezőnek 
mondható. Az igénybevételhez kapcsolódóan változás nem történt, a szolgáltatás kérelemmel indul, 
mely az alapvető személyi adatokat, a térítési díj számításhoz szükséges jövedelemigazolást 
tartalmazza. Ezt követően kerül sor a szociális rászorultság vizsgálatra, majd nyilatkozat szükséges a 
szociális alapszolgáltatások igénybevételéről, a megállapodás megkötése előtt. Mind az igénybevételi 
kérelem, mind az ellátás megszüntetésre vonatkozó bejelentés írásban szükséges, az aktuális ebéd 
lemondása szóban, telefonon történhet. 
 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS - A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, 
ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, a jogosult és lakókörnyezete 
higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködést, valamint a veszélyhelyzetek 
kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.  
A teljesség igénye nélkül felsorolok néhány támpontot arra vonatkozóan, hogy miben is tudunk 
segíteni: étkezés előkészítése, étkezés, mosogatás; mozgás, sétáltatás; mosdás, testápolás, 
öltöztetés; takarítás, ágyazás, mosás, vasalás; a közlekedéshez feltétlen szükséges 
hóeltakarítás; bevásárlás, csekkek feladása; kapcsolattartás, ügyintézés a környezettel 
(orvossal, családdal), gyógyszer felíratás, kiváltás, adagolás; vérnyomásmérés, hőmérés, 
orvoshoz kísérés; hivatalos ügyintézés segítése…  
A szolgáltatás igénybevétele a már említett kérelemmel indul, amely a háziorvos által kitöltött 
egészségügyi állapot alapadataival bővül. A házi segítségnyújtás biztosításának alapfeltétele a 
gondozási szükséglet vizsgálat, melyet az intézményvezető végez. A vizsgálat során kerül 
megállapításra, hogy az igénylő egészségügyi állapotához igazodva naponta maximálisan hány óra 
segítséget kérhet. A megállapodás megkötésével egyidejűleg, az egyéni gondozási tervben történik 
a szolgáltatás konkrét tevékenységeinek meghatározása, amely mindig személyre szabott, az 
egyéni igényekre és szükségletekre alapul. 
A házi segítségnyújtás során a gondozó a segítéssel töltött időt, illetve az elvégzett tevékenységet a 
gondozási naplóban rögzíti, melyet az ellátott aláírásával igazol, ez képezi a térítési díj fizetésének 
alapját. Térítési díja az egy családban, háztartásban élők egy főre eső jövedelmének 
függvényében jelenleg az ingyenestől 220 Ft/óráig terjed. 
 

Végezetül szeretném felhívni – ez alkalommal elsősorban - az idősebb, nyugdíjas korosztály figyelmét 
a most ismertetett étkeztetés és házi segítségnyújtás szolgáltatásra. Kérem Önöket, gondolják át, s 
amennyiben igénybe kívánják venni valamelyik szolgáltatást, forduljanak hozzánk 
bizalommal, jelezzék szándékukat a Szociális Segítő Központban személyesen, vagy a 
következő telefonszámok egyikén:  70/33 85 701;  30/568 85 97  
 

Búcsúzóul az intézmény dolgozói nevében is kívánok minden kedves Olvasónak 
KELLEMES, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJESZTENDŐT! 

 

Juhász Gyula: Karácsony felé 
 

Szép Tündérország támad föl 
szívemben 

Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű 

igézet, 
Ilyenkor decemberben. 

... Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Behegesztem a sebet a 

szívemben, 
És hiszek újra régi szeretetben, 

Ilyenkor decemberben. 

... És valahol csak kétkedő 
beszédet 

Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk 

rendületlen, 
S ne csak így decemberben. 

 

Molnárné Farkas Rita családgondozó, intézményvezető 
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Gyermekjóléti szolgálat - Szeretettel köszöntöm a 

kedves Olvasókat! Ismét eltelt három hónap az előző NYIRlevél 
megjelenése óta. Szeptember 23-án az Idősek Klubja tagjainak egy 
tartalmas napot szerveztünk kint az erdészháznál. Kihasználva a 
kellemes őszi meleget, a szabadba szerveztük a programokat. 
Odajutásunkat Sarkadi-Nagy András polgármester úr biztosította, így 
akit csak a falutól lévő távolság, a gyaloglás riasztott volna el, az sem 
maradt itthon. A délelőtti órákban indultunk, s a hátralévő napot 
derűsen, jókedvűen töltöttük. Egy-egy nótázás, anekdotázás közt 
szalonnát sütöttünk, s elfogyasztása után ki-ki kedvére rövid sétát 
tehetett a környéken.   

 

A közelgő ünnepek közeledtével nem akarok ünneprontó lenni, de egy törvényi változásról szeretném 
röviden tájékoztatni a kedves szülőket és a tanuló korosztályt. Szeptember 1-jétől, e tanévtől van érvényben 
az a szabályozás, mely szerint a rendszeresen igazolatlanul mulasztó tanulók szüleit - az iskola jelzése 
alapján – a jegyző előbb figyelmezteti, majd felfüggesztheti az iskoláztatási támogatás folyósítását. A diák 
ötven óra feletti igazolatlan hiányzását követően az adott település jegyzője elrendeli a gyermek védelembe 
vételét, és felfüggeszti az iskoláztatási támogatást. A törvénymódosítás szerint tíz óra igazolatlan hiányzás 
után az igazgató jelzi a problémát a jegyzőnek, aki felhívja a szülők figyelmét a várható következményekre. 
Az augusztus 30-án hatályba lépő rendelkezés a nevelési ellátásra és az iskoláztatási támogatásra bontja a 
családi pótlékot. Az elfogadott jogszabály rögzíti a családi pótlék természetbeni formában történő 
nyújtásának lehetőségét, mely legfeljebb hat hónapra, a döntést követő második hónap első napjával 
kezdődően rendelhető el. Ebben a jegyző a gyermekjóléti szolgálat segítségét veszi igénybe, mely a 
megkeresésétől számított tíz munkanapon belül tájékoztatja a települési önkormányzat jegyzőjét 
vizsgálatának eredményéről, és szükség szerint javaslatot tesz a családi pótlék természetbeni formában 
történő nyújtására. Ha a családi pótlékot természetbeni formában nyújtják, a jegyző az érintettek 
megkérdezését követően gondoskodik a pénzfelhasználási terv elkészítéséről. Az összeget többek között 
tanszerre, utazási bérletre és étkezésre lehetne költeni. A jegyzői gyámhatóság csak akkor szüntetheti meg 
a felfüggesztést, ha a vizsgált időszakban a gyermek egy óráról sem hiányzott igazolatlanul.     
 

Ha valami probléma van a családban, az előbb utóbb a gyerekeknél is jelentkezik: tanulmányi 
eredményében, viselkedésében, ezért kérjük, idejében jelentkezzenek gondjaikkal, tanácsadásra, 
továbbirányításra szakemberekhez, teljes titoktartás mellett. Próbáljuk meg összefogással megelőzni a 
problémákat és ne csak utólagos tűzoltást végezzünk. A mai rohanó világban kicsit tudatosabban figyeljünk 
reakcióinkra, gyermekeinkre, szeretteinkre, minél többet beszélgessünk velük, egymással. Ne hagyjuk 
családunkat, közösségünket szétesni. Ezt ne csak a közeledő ünnepek tegyék aktuálissá.  
 

„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a 
szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a 
céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. 
Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy nap 
a szereteté, egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak is elég az estéje.” Ez a 
Wass Albert idézet pedig már az év utolsó, legszentebb ünnepét idézi. Fontos 
jelentősége van az ünnepeknek, hiszen ezek a napok, alkalmak színt visznek a 
szürke hétköznapokba, kizökkentenek a megszokottból, boldogsághormont termelve, 
mindezt a szeretet, jóság erejével. Adventi időszakban vagyunk, mely a várakozás időszaka, a szó jelentése 
szerint eljövetelt jelent, mely a Karácsonyban teljesedik ki. A Karácsony nem csak a keresztény emberek 
ünnepe, hanem a családok, a szeretet, a béke ünnepe. Karácsonyra készülődve, csendesedjünk el, legyünk 
képesek örömöt ébreszteni legalább a mellettünk élőkben, de legfőképp a gyermeki lélekben. Öröm, ha 
együtt lehet a család, gyermekek, szülők, nagyszülők. Nem az a szegény ember, akinek nincs sok pénze, 
vagyona, hanem az, aki nem képes a szeretet adására és elfogadására. Mindenkinek szüksége van erre az 
érzésre, egy jó szóra, odafigyelésre, ölelésre, hisz nélküle megkeseredett, magányos, beteg emberekké 
válhatunk. Az ünneplés, ünnepelni tudás művészet. Ezt a művészetet pedig a családunktól örököljük, ott kell, 
hogy megtanuljuk, ápoljuk, és majd a következő generációnak átadjuk. Minden ünnepet úgy kell megülni, 
hogy az valóban ünnep legyen, annak lényegéről, lelkiségéről szóljon.    
 

Kedves gyermekek és hozzátartozók! Az idei évben december 20-án 14 órától szervezzük karácsony előtti 
játszóházunkat, melyre sok szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a Művelődési Házba. 
  

Minden kedves Olvasónak áldott békés boldog karácsonyi ünnepeket, és eredményekben gazdag boldog 
újesztendőt kívánok Devecsery László: Karácsonyi éjben című versével! 

 

Hópelyhek lobognak 
pihekönnyű szélben, 

fehér lesz az erdő 
karácsonyi éjben… 

Fenyőfák indulnak, 
díszeiket várják: 

köszöntik az embert 
és az ég királyát. 

Világos az ablak, 
arany szemmel néz rád, 

felfénylő örömmel 
hullanak a szikrák: 

csillagszóró játszik, 
szemek mosolyognak, 

betlehemi éjben 
pásztorok dalolnak. 

 

Mohosné Sásdi Vanda családgondozó 
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Karácsonyi tanácsok 
 
Közeledik a karácsony, mely a szeretet ünnepe. Elkezdődik a lakás 
karácsonyi díszítése, az ajándékvásárlás.  
 
A szülők gyakran kérdik, vajon mit vásároljanak gyermekeiknek, mire 
figyeljenek oda a játékvásárláskor?  
 
Szerencsére ma már számtalan puha, teljesen biztonságos játék 
kapható a csecsemők számára. Csecsemőnek, illetve kisgyermeknek 

ne vásároljanak apró, illetve kis darabokra szedhető játékot, mert a gyermek lenyelheti, orrába, 
fülébe dughatja az apró darabokat.  
Nagyobb gyermekeknek éles hegyű játékok, a különböző játékfegyverek okozhatnak baleseteket. 
A játékfegyverek a gyermeki agressziót fokozhatják.  
A számítógépes játék nem szerencsés választás, mert a számítógép előtt ülve a gyermekek 
szeme károsodhat, kiszáradhat, kivörösödhet, mely bizonyos idő után látáskárosodáshoz vezethet. 
A gyermekek csont- és izomrendszerének sem tesz jót a gép előtt ülés. A mozgásszegény 
életmód jegyei mutatkoznak a gyermekek csontrendszeri elváltozásaiban: gerincferdülés, lúdtalp.  
 
Egy szép mesekönyv, melyet együtt olvashatnak gyermekükkel, építő- illetve társas játékok az 
egész család szórakozását szolgálják, s fokozzák a családi összetartást, ami a mai rohanó 
világban nagyon fontos. 
 
A karácsonyi gyertyákkal, csillagszóróval vigyázni kell, mert nagyon súlyos égési sérüléseket 
szenvedhetnek a gyerekek a szikrától. A szikraeső ugyan nem éget, ám ha a szembe pattan, 
szaruhártya-sérülést okozhat. Ne adjunk csillagszórót a gyerekek kezébe, mert a veszélyérzettel 
még nem rendelkező csöppség habozás nélkül megmarkolja az izzó részét is, és fájdalmas 
másod-, harmadfokú égést szenvedhet. Ilyenkor a legfontosabb a hideg vízzel való hűtés.  
 
Fontos, hogy a fenyőfát megfelelően rögzítsük, stabil tartóba helyezzük, s ha lehetséges, kössük is 
ki, nehogy a kíváncsi gyermek egy óvatlan pillanatban feldöntse, így okozva balesetet. 
 
Az ünnepek alatt több idő jut játékra a gyermekekkel. Figyelni kell azonban arra, hogy a gyerekek 
felügyelet nélkül ne kerülhessenek olyan tárgyak közelébe, amely balesetet okozhat.  
 
Az általam felsorolt csak néhány az összes lehetséges bajforrás közül, ám ha a fent említetteknek 
megfelelően cselekszünk, baleset-mentesebbé, s így kellemesebbé válhat az együtt töltött idő. 
 
„Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel gondoltál, ugyanúgy igaz legyen holnap, s holnapután. 
Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet. Én pedig békés karácsonyt kívánok 
mindenkinek!” 
 

Tisztelettel: Piller Gabriella védőnő 

 
 
 

Gyermekorvosi tanácsadás, rendelés 
 
Rendel:  Némethné dr. Major Zsuzsa 
 
Következő alkalmak:            

 
2011. január 31. 

  március 7. 800 - 1030 
  április 4. 
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Karácsonyi üzenetek a Községi Könyvtártól 
 

Itt a karácsony már, itt a karácsony már…, - éneklik a gyermektorkok ezekben a 
napokban, vidáman, várakozással telve. Várakozás van bennünk, felnőttekben is. 
Most a magam szavai helyett két jeles költő soraival kívánok eligazító 
gondolatokat küldeni a NYIRlevél olvasóinak. Olyan gondolatokat, amelyeket 
megszívlelve, betartva, szép ünnepet remélhetünk. A gondolatsor, Pilinszky 
Jánosé, a szép karácsonyi vers, Szilágyi Domokos erdélyi költőnké. 
 

„Az egyház szigorú keretei közt a teremtés örökifjú szellője fújdogál. Ez a szellő igazában Jézussal 
érkezett a világba. A farizeusok szigorával szemben, amely a vallásban elsősorban a másik ember 
feletti ítélkezés jogát látja, Jézus megbocsátásra, feloldozásra fordítja a törvényt. A szigor: 
önmagunkkal szemben kötelező, a felebaráttal szemben váljék szeretetté, meg bocsátássá. Ez az 
isteni, édes fordulat – kevesen látják – a szabadságnak micsoda tavaszi fuvalmát hozta meg 
számunkra; olvadás Isten és ember, ember és ember elhidegült viszonyában.” 
 

Karácsony 
 

A puha hóban, csillagokban,  
az ünnepi foszlós kalácson,  
láthatatlanul ott a jel, 
hogy itt van újra a karácsony. 
 

Mint szomjazónak a pohár víz, 
úgy kell mindig e kis melegség; 
hisz arra született az ember, 
hogy szeressen és szeressék. 
 

S hogy ne a hóban, 
csillagokban, 
ne ünnepi foszlós kalácson,  
ne díszített fákon, hanem 
a szívekben legyen karácsony. 

 
Kedves Szülők! Sok csábító csecse-becse kínálgatja magát az üzletekben. Ne feledjék, a legszebb 
karácsonyi ajándék a szép, értékes könyv. Bár a mai kor ellene dolgozik és tagadja ezt az igazságot, 
azért ez igazság marad. Találjanak tehát gyermekeik könyvet a fenyőfa alatt! 
Ne feledjék a könyvtárat sem, ahonnan sok szép olvasnivalóval térhetnek haza, ha ellátogatnak. 
 

A könyvtár nyitva: kedden és csütörtökön 14 - 19 óráig. 
 

Áldott, szép ünnepet kívánok, Vrábel Miklósné megbízott könyvtáros 
 

 
 

Karácsonyi ajándék 

2010. december 19-én csodálatos karácsonyi 

ajándékot kaptunk az Összhang 

Alapítványtól, hangversenyt rendeztek a 

vörösiszap-katasztrófa károsultjai javára a nyirádi 
művelődési házban. A meghívott vendégek között 
foglalt helyet Tili Károly, Kolontár polgármestere, 
Bendes István, Somlóvásárhely jegyzője és 
Eszterhainé Fatalin Ilona, a devecseri Gárdonyi 
Géza Általános Iskola igazgatója. A koncert narrátora, prózai művésze a Nyirádról elszármazott 
Hoffmann Rita volt. Flamich Mária énekével, Lakatos Tamás és Magyar Csaba a Duo Fragmento, 
valamint Berta Edina és Németh Tamás az Összhang Zongoraduó tagjaként zongorajátékával 
varázsolta el a közönséget. Mindannyian látássérültek. 
 
Részlet az Összhang Alapítvány honlapjáról: „Mi 
a célunk? Célunk a fogyatékossággal élők 
teljesebb társadalmi integrációjának 
előmozdítása, valamint, hogy méltó módon 
felhívjuk az emberek figyelmét a 

fogyatékossággal élők értékeire, a bennük rejlő 
lehetőségekre, társadalmi jelenlétükre és 
szerepvállalásukra, továbbá arra, hogy nem csak 
jelen vannak a társadalomban, de számítani is 
lehet, sőt kell rájuk.” 

 
Eszterhainé Fatalin Ilona iskolaigazgató a koncert végén köszönő szavaiban így fogalmazott: „Ma 
reggel, ha megkérdezték volna tőlem, hogy kell-e minden érzékszervünk a teljes élethez, azt mondtam 
volna, hogy természetesen igen. Ma este, ez után a csodálatos koncert után úgy gondolom, hogy nem, 
hiszen az itt fellépett művészek bizonyítják, hogy ők tudnak olyat adni, ami nekünk nincs a 
birtokunkban, és tudnak teljes életet, teljes összhangban élni fogyatékosságuk ellenére is.”  
 

Mindannyiunk helyett, mindannyiunk nevében szólt. 
Kovács Károlyné szerk. 
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Kulturális események - A nyirádi művelődési ház az utóbbi hetekben sok szép és 

érdekes programnak adott helyet. 
 

2010. október 20-án nyílt meg Hosszuné Pál Andrea 

és Hosszuné Tölgyes Ilona GOBLEIN, valamint 

Zentai Gábor MISKAKANCSÓ gyűjteményéből 

rendezett kiállítás. A megnyitón Varga Károlyné, a 
Tanúhegyek Egyesület elnökhelyettese, nyugdíjas 
könyvtáros méltatta a kiállítókat. A mai korban újra hódít a 
gobelin. Kicsit átértékelődött, de 
eredetiségét megtartotta. 
Évszázadok óta változatlanok a 
minták és festmények, úgy mint 
csendélet, tájkép és az arcok. 
Gyönyörű kézimunkákat láthattunk, 
kiváltképp a tűgobelin olyan, mint 
egy festet kép. 

 

Zentai Gábor nyugdíjas intézményvezető 20 éve gyűjti a Miskakancsókat, 
közel 100 db-ot csodálhattunk meg az ólommázas cserepekből. 
Kérdésünkre elmondta, hogy gyűjteménye tárolására garázst bérel, régi vágya, hogy egy állandó 
kiállításra alkalmas, megfelelő helyiséget találjon a cserépgyűjteményének. 
 

 

2010. november 16. és 30. között volt látható Láng Tibor 

Fényfestés című fotókiállítása, melynek a következő sorok 

voltak a mottója: „Mondd, bűvös készülék: ily isteni Természet-képet 
hogy tudsz festeni?” (Camera obscura 1747, London). Láng Tibor 
fotóművész 1961-ben alapító tagja, majd 1983-tól művészeti vezetője 
a Bakony Fotó-klubnak. Rendszeres kiállító. Alkotásai eljutottak 
Belgiumba, Dániába, Franciaországba, Hollandiába, Írországba, 
Németországba, Lengyelországba és 
Romániába. Számos díjat nyert mind 
hazai, mind nemzetközi pályázatokon. 

Értékteremtő munkájáért több elismerést is kapott. Veszprém 
megyéért érdemérem arany fokozata mellett Veszprém Megyei 
Jogú Város Pro Meritis arany emlékérmét is magáénak tudhatja, a 
művelődési miniszter Népművelésért kitüntetésben részesítette. A 
Magyar Fotóművészeti Alkotóközösségek Országos Szövetsége 
előbb plakettel, majd életmű-díjjal és aranydiplomával ismerte el 
fotós tevékenységét. Páratlan élményt nyújtott a kiállítás. 
 

 
November 29-én a Községi Könyvtár és az 
Összefogás Nyirádért Egyesület közös 

szervezésében került sor Horváth 

Zoltán Forgácsok egy fakeresztről 

című irodalmi estjére. Simonyi Imre 

költeményeivel idéztük meg a magyar 

irodalom nagyjait: Ady Endrét, József Attilát, 
Mándy Ivánt, Örkény Istvánt, Krúdy Gyulát, 
Márai Sándort és Németh Lászlót. 

Bensőséges hangulatú este volt, megállító, elgondolkodtató.  
„Kérelem: Csak kötelezővé ne tegyétek azt, ami szabad: a gyötrelmet s a gyönyörűséget.” 
(Simonyi Imre) 

Kovács Károlyné szerk. 
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SZERETET: „A jóakaratú ember nemcsak igényli, hanem gyakorolja is a szeretetet – jó 

szóval, tettel, mert bár cselekedeteink minősítenek bennünket, az sem mindegy, hogy mit, 
hogyan mondunk. 
Karácsonyváráskor több szó esik a szeretetről – talán az ajándékozás kísérőjeként is. 

- Megváltható a szeretet egy-két ajándéktárggyal? 
- Kifejezheti, de meg nem válthatja. 

Pál apostol klasszikus megfogalmazásában a lényeget érinti: a szeretet türelmes, nyájas, örül az 
igazságnak, elveti a gonoszságot. 
Hozzátehetnénk: aki nem tud, nem akar alkalmazkodni, az nem szeret. Hisz minden ember 
valamilyen közösségben él, figyelembe kell venni mások jogos igényét is. Aki érzéketlen 
embertársai gondjaival szemben, az nem szeret. Aki szándékosan haszontalan, káros életvitellel 
csak gondot okoz, az önző, szeretetlen. A helyes szeretet önmagát sem teszi tönkre, másokat is 
okosan szolgál. Nem gyönge, de gyöngéd, következetes, de nem kegyetlen. 
Nagy tudomány ez, melyet tanulni és gyakorolni kell – nemcsak a szeretet ünnepére készülőben, 
hanem minden nap.”   -  Írja napokban megjelenő könyvében dr. Görcsösné dr. Takáts Gizella 
 

Könyvajánló  
 

Szólj, síp, szólj! / G. Dr. Takáts Gizella . – Magánkiadás. – Tapolca: Kölcsey 
Nyomda, 2010.  
226 oldal: illusztrált; 22 cm    ISBN 978-963-08-0356-4     kötött: 2.000,- Ft 

 

Abban a megtiszteltetésben lehetett részem, hogy Gizi néni első útja a 
nyomdából - hozzám vezetett. Boldogságtól sugárzó arccal hozta 
remekművét a „Szólj síp szólj!” című kötetet. Már vártam a könyv 
megjelenését. Izgatottan vettem kezembe, és azonnal bele is lapoztam.  

    

Szeretem a könyv illatát, akár a karácsonyi kalácsét. Tartalmas könyv, tele szebbnél szebb 
gondolatokkal, nevelő intelmekkel, néhol kritikákkal. Erkölcsi nevelés minden sora. Ahogy 
forgattam, Szent István intelmei jutottak eszembe, melyet fiának Imre hercegnek írt. Gizi néni e 
könyvében a mai társadalom minden rétegéhez szól, mindenkihez szólnak intelmei. 
Gondolatébresztő minden sora.  
Rögtön el is határoztam, hogy remek karácsonyi ajándék lesz és vettem is néhány példányt. 
Aznap este aztán otthon azt olvasgattuk Lacival, és csak olvastuk, olvastuk - kezünkbe ragadt a 
könyv.  Szívből ajánlom mindenkinek elolvasásra, ajándékozásra. 
 

„A síp én vagyok”  - vallja Gizi néni. A kötetet tanítványainak is ajánlja, hiszen ők is ˝szereplői˝ a 
könyvnek, melyben filozófiai tartalmú írások, kritikák, önkritikák, nevelő intelmek sorakoznak. 
Gizi néni elmúlt nyolcvan éves, de aki ismeri, tudhatja, hogy mennyire aktív. Tele van tenni 
akarással, ötlettel, folyamatosan alkot, tevékenykedik. Benne él Tapolca vérkeringésében. 
Könyvet ír, újságoknak tudósít. Mindenhol ott van, ahol valami értékeset hallhat, vagy láthat. 
Aztán benyomásait le is írja.  
A könyvet lapozgatva összegyűjtöttem azokat az írásokat, melyek karácsony hangulatát idézik. 
Olvasásukhoz kellemes időtöltést kívánok! 

 (Németh Lászlóné F. Erzsébet) 
 
 

BETLEHEMI-CSILLAG: „Ha a betlehemi csillag nem ragyogna a leghosszabb éjszakájú 
hónapban, nehezebben tűrnénk a tél rohamát: a sötétséget és 
hideget.  
Érdekes, hogy a Roráték: hajnali misék temploma tele van hívekkel, 
míg más időben kevesen vannak a „törzstagok”. Ellepi az emberek 
szívét valami várakozás, szeretetigény, jóság-indulat. Ajándékok 
indulnak kézből, szívből, boltból. Ajándékokat vár - főleg a gyermek. 
Milyen jó örömet szerezni! Csak a gyerek örül igazán, önfeledten, 
boldogan. A gyermek öröme a szülőé is. Célszerűen kiválasztott 
ajándék sokáig, tartósan örömet ad. Értékét nemcsak gazdasági, 
hanem jelképes szerepe is növeli, s az áldozat, amelyet ajándékozó 
vállalt.” 
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AJÁNDÉK: „Ajándékot adni is, kapni is öröm. Szeretet, öröm, remény csiszolja az ajándékozó életét, hála 

és öröm az ajándékozottét. Külön öröm, ha valóban örömet szerez maga az ajándéktárgy. De mennyi 
ajándék lepi meg az embert napról napra! Az élet nagy ajándéka a beszéd képessége, a járás, az alkotás 
lehetősége, a tudás, az erő, a természet értékei, együttérző-segítőembertársak. 
Mennyi reménységgel várják a szülők, hogy gyermekük kimondja az első szót, megtegye az első lépést, 
rájuk nézzen, mosolyogjon. A szólás képessége fejlődhet szónoki magasságokig, de talán fontosabb, hogy 
tartalmilag tiszta és igaz legyen. Az erő is csak akkor ajándék, ha jóra irányul. Nagy kincs a tudás, de nem 
mindegy, mire használjuk fel. Ajándék a mosoly, a szíves szó, olykor orvosság is lehet. Ajándék a tehetség, 
munkaképesség.  
Tele van életünk ajándékkal. Kölcsönösen megajándékozhatjuk vele egymást – nem csak karácsonykor.” 
 

MIT KAPOK?: „Mit kapok? – névnapomra, szülinapomra, karácsonyra, bálra, érettségire? Azt nézd, 

fáradtál-e érte, mit adsz, mit teljesítesz, kitől várod a jutalmat, képes-e teljesíteni? A munka maga legyen 
örömforrás és öröm, emberformáló próba; az eredmény igazoljon, jutalmazzon. S ha azon felül kapsz, 
köszönd meg, becsüld meg, de ne várj, ne kényszeríts, ne zsarolj érte senkit. Az ajándékozó is gondolja 
meg, kinek mit, miért ad, mert különben elvárják, zsarolható lesz, és az ajándék is elveszti méltó értékét. A 
köszönet formális lesz, vagy el sem hangzik, csak az elégedetlen ajándékozott kritikája marad.  
De meddig fokozható az igény és teljesítése?  
Tedd a dolgod legjobb tehetséged szerint, s ha nem vártad, annál értékesebb lesz az elismerés és jutalom.” 

 

Dr. Görcsösné dr. Takáts Gizella 
 

Áldott, boldog karácsonyt, jó egészséget kívánok szeretettel! 

Németh Lászlóné F. Erzsébet 
 
 
 
 
 

Hogyan védekezzünk természetes 

antibiotikumokkal az influenza ellen? 
 
A nátha és influenzavírusok ellen összetett módon 
védekezhetünk. A nátha főleg fertőzött tárgyak 
révén, az influenza cseppfertőzéssel terjed. 
 
Fűszeres olaj megfázásra: egy-két kávéskanál 
csípős pirospaprikát, kurkumát, gyömbért, 
koriandert és több gerezd fokhagymát apróra zúzva 
összekeverünk kb. 0,5 dl olívaolajban. Megszózzuk 
ezt a folyós, pépes olajat, majd kenyeret 
mártogatunk bele, és szép lassan fogyasztjuk el. 
 
Hagymatea: régi bevált antibakteriális gyógyszer. 
Vízben főzzük pár percig a vöröshagyma 
megtisztított külső, barna héját, amelyhez fehér 
hagymabelső is kerülhet. Hagyjuk ázni 5-10 percig, 
és mézzel ízesítve, melegen fogyasszuk. Gyönyörű 
aranyszínű fertőtlenítő, köhögéscsillapító, 
váladékoldó italt nyerhetünk belőle.  
 
Hasznos, természetes fertőtlenítőszerként ismert a 
torma, amelynek erős illóolaja kiváló az eldugult orr 
és melléküregek lerakódásának oldására. 
 
Vírusölő fűszerek, növények: az édeskömény, a 
citrom, vagy a borókabogyó fogyasztása ugyanúgy 

pusztítja a vírusokat, 
gombákat és 
baktériumokat, mint a 
fahéj, szegfűszeg, 
gyömbér és a rozmaring.  
 
A kamilla is gyógyító növény, gyulladást csillapít 
akár borogatva, ill. teaként.  
 
A bornak még a friss szőlőlénél is nagyobb a 
fertőzésellenes hatása. Különösen a jó vörösbornak 
magas a tannintartalma. Ez a vegyület a 
szervezetünkben beburkolja és hatástalanítja a 
vírusokat. 
 
Tudományosan bizonyított a citromolaj gyógyító 
hatása. Közösségbe járó gyermekeknél és 
időseknél a citromolaj párologtatása vírus- és 
baktériumölő hatású, azon kívül nyugtat és 
szellemileg élénkít. 
 
Végezetül közlök egy energia és hangulatjavító 
koktélt: friss narancs leve és 1 sárgarépa leve, 1 
evőkanál szója-lecitin, 1 feloldott 
magnéziumtabletta, 1 kávéskanál búzacsíra olaj 
(Omega 3 telítetlen zsírsavat tartalmaz).

 
Kívánok minden kedves olvasónak erőt, egészséget az újévben, 

és kellemes karácsonyi ünnepeket! 

 
Hockné Kárer Gyöngyi élelmezésvezető 
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Az ajkai vörösiszap-katasztrófa - Fülöp Gyula tűzoltó alezredes 

által Veszprémben, 2010. december 7-én elmondott ünnepi beszéd (Közreadta: Igaz Sándor) 
 

Bőrödbe égett (ismeretlen szerzőtől) 
 

Dühös a világ! 
Nem karoltam át ma reggel. 
Hagytam az úton átsuhanni, 

éhesen. Míg kakaóhabot  
rajzolt számra a tegnap este, 

neked kínnal éled gőzölgő képe. 
Ajkad lelkednek vérző sebhelye. 

 
 

A föld lúgja marta tested. 
Roncsolt szíved szakadna 

sírhantokon. 
Hol már minden halott, - gyilkos 

a lég is -, 
eső vagy szél hordja szét: földi 

pokol. 
 

Szégyellem a könnyem. 
Nekem mennyivel könnyebb, 

mégis én sírok. Te meg 
fuldokolsz.  

Vörös iszapos tengerben lettél 
senki.  

Jövőd lehet a semmi, 
bőrödbe égett mementó 

a címlapon. 
 

2010. október 4-én átszakadt az Ajkai Timföldgyár Kolontár és Ajka között létesített, X-es tárolójának 
gátja. A kiömlő, körülbelül 600–700 000 köbméternyi iszap elöntötte Kolontár, Devecser és 
Somlóvásárhely települések mélyebben fekvő részeit. 
 

Az ajkai vörösiszap-katasztrófa, kétségkívül Magyarország eddigi legjelentősebb ipari 
szerencsétlensége. Mérlege tragikus. Tíz emberéletet követelt, a sérültek száma több mint 150, ezek 
között 13 tűzoltó. 
 

Belegondolni is szörnyű, ha a gát éjnek idején szakad át, ezek a számok mennyivel másképpen 
alakultak volna. 
 

Az erősen lúgos, maró hatású ipari hulladék körülbelül 40 négyzetkilométeren terült szét, 
felbecsülhetetlen gazdasági és ökológiai károkat okozva. A Torna-patak teljes élővilágát kipusztította az 
erős szennyeződés, valamint erre a sorsra jutott a Marcal Torna torkolata alatt fekvő része is. 
 
 

Nekünk tűzoltóknak, katasztrófavédelmi 
szakembereknek ez az esemény nem csupán az 
eddig elsoroltak miatt bír rendkívüli jelentőséggel. 
Számunkra - bátran kijelenthetem ez volt eddigi 
szakmai pályafutásunk legnagyobb kihívása. 
Páratlan igénybevétel volt ez az egész 
állománynak, mindenkinek, vezetőnek és 
végrehajtónak egyaránt. Akár a helyszínen 
mentett, irányított, akár az ügyeleteken 
koordinálta a riasztásokat, vagy teljesítette a 
jelentési kötelezettséget.  
 

Egész struktúránk, tudásunk, felkészültségünk, 
felszereléseink és berendezéseink, 
rádiórendszerünk, mérőműszereink és 
gépjárműveink gigászi tűzpróbája volt ez. 
Bizonyosan sok jogszabály változását is kiváltják 
majd az itteni tapasztalatok. 
 

Amiért szólásra emelkedtem - az ok, amiért ezt 
az ünnepi beszédet elmondom, az a beavatkozó 
állomány páratlan helytállása. A beavatkozás egy 
maroknyi ajkai tűzoltóval kezdődött, de 
elképesztően rövid idő alatt példátlan mentőerők 
álltak csatarendbe: Ajka, Badacsonytomaj, 
Balatonfüred, Balatonfűzfő, Pápa, Sümeg, 
Tapolca, Veszprém, Zirc, Ábrahámhegy, 

Devecser, Celldömölk, Sárvár, Szombathely, 
Keszthely, Zalaszentgrót, a Veszprém Megyei 
Igazgatóság. 
 

153 hivatásos, önkéntes tűzoltó, polgári védelmi 
dolgozó vetette bele magát a bonyolult kárhely 
életveszélyes körülményei közé. Rendőrök, akik 
Devecserben, már a tűzoltók előtt megkezdték a 
mentést, és a későbbiekben érkező több száz 
katona és számtalan civil önkéntes. A mentők, 
akik ispotályt alakítottak ki a sok sérült miatt a 
devecseri könyvtár udvarán. Cselekedve, 
tudatában annak, hogy mit lehet hozzátenni a 
sikerhez, de valójában sokkal többet adva 
…tettük, amit tennünk kellett. 
 

Folyt a mentés rakodógépek kanalában állva, 
teherautók, traktor-pótkocsik platójáról. Oltottunk 
a marás és a nedvesség miatti zárlatok okozta 
tüzeket. És közben idegpályáinkon ott vibrált az 
iszonyat és a döbbenet. Gyermekhalál, szörnyű 
sérülések, lerombolt otthonok, állati tetemek, a 
lúgtól megmart hólyagosodó gázpalackok. Akár 
öreg tűzoltók, régi szakemberek, akár újoncok, 
még senki nem látott ehhez hasonlót, de nem 
vallottunk kudarcot. 

 

Most pedig a bátorságot fogom magasztalni, mint az egyik legnemesebb emberi erényt, amely 
hivatásunk egyik emblémája.  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/2010
http://hu.wikipedia.org/wiki/Október_4.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ajkai_Timföldgyár
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kolontár
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ajka
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kolontár
http://hu.wikipedia.org/wiki/Devecser
http://hu.wikipedia.org/wiki/Somlóvásárhely
http://hu.wikipedia.org/wiki/Torna_%28patak%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Marcal
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A bátor ember tökéletesen tudatában van annak, hogy ő a megfelelő személy, a megfelelő helyen és 
időben, a feladatra. Felfogja az esélyeit, és él velük. A bátor ember bízik önmagában, vállalva azt a 
helyzetet, amit az élet produkált. Ismeri önmagát, erősségeit és gyengeségeit egyaránt.  
Erejét jelleméből és tapasztalataiból szerzi. Nem lép el a kihívások elől. A bátorság alapja az erős szív 
és a felkészültség.  
Ez különbözteti meg a vakmerőségtől. A vakmerő reagál - a bátor válaszol. Nem a gyorsaság, hanem a 
körültekintés, a kockázatvállalás, a felkészültség különbözteti meg a kettőt. A bátornak mindig van hova 
továbblépnie. A bátor ember biztosan sikert ér el, a vakmerő talán.  
Minél tisztább a cél és minél őszintébben vállaljuk azt, elhatározottságunk annál inkább növeli a 
bátorságot.  
…Mert mostanában nagyon kellenek a bátrak! Ebben a szétesőben lévő társadalomban óriási szükség 
van a bajtársiasságra, és a bátor önfeláldozásra. Az állandóan szavakat fonó, temérdek érdekei között 
elvesző, látszat emberek mellett, tudva, hogy ez a kor nem a hősök kora, az igazi bajtársak és az 
önfeláldozó kisemberek adják meg közösségeink igazi tartását.  
 

A vörösiszap-katasztrófa nekünk, Veszprém megyei mentőerőknek, 
innentől – ha egészségben megérjük - vénember korunkig, mindig 
életünk, kollektív tudatunk része marad. 
Változik körülöttünk a világ. Másképpen működik az időjárás, a 
földkéreg és másképpen működnek kölcsöneink kamatjai is, mégis 
bizakodva tekintek a jövőbe. A bajban nem leszek egyedül, mert 
bajtársak állnak mellettem. 
 
 
 
 
 

Nagycsaládosok őszi hírei 
 

Sajnálatos módon 2010. október 4-én szörnyű tragédia 
következett be, mely a környéken élő családok 
mindennapjait gyökeresen megváltoztatta. A 
Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagjaként, a 
Baptista Szeretetszolgálattal összefogva, helyi egyesületünk 
is a károsult kolontári, devecseri családok megsegítésén 
munkálkodott a kezdetektől, és munkálkodik jelenleg is. 
 
Közben többször is tartottunk ruhabörzét, a helyi 
lakosoknak. 
 

Két ízben, november 4-én, és 24-én élelmiszercsomagot osztottunk az Élelmiszerbank Egyesület 
felajánlásával, és a velük kötött megállapodás értelmében, az egyesületi tagokon kívül a nyirádi 
rászoruló családokat is támogattuk. 
 
November 5-én 23 kisgyermek látogathatta meg Nagykarácsonyon 
a Mikulás bácsit. 
Szalma labirintus, Mikulás-szán, manó kiállítás, ebéd, Király Viktor, 
bohócdoktor várta az izgatott gyermekeket. A Mikulás bácsi a 
dolgozószobájában a gyermekek kérdéseire válaszolva, 
megosztott velünk néhányat a titkai közül. Egy kis csomagocskával 
és élményekkel tértünk haza. 
 
December 5-én a budapesti Papp László sportaréna várt 
bennünket, ahol az OTP Bank lovas kupára utazhattunk, külön busszal, újabb élményeket szerezni. Az 
utazást az egyesület biztosította. Bepillanthattunk egy tucat „Celeb„ magyar sztár fogathajtó 
tudományába, így együtt örülhettünk Pataki Attilával a győzelmének. Meglepve néztük végig a francia 
Horseman Team, akrobata fiainak ugró műsorát, és a magyar lovas sport egyéni ugrató, és fogathajtó 
versenyét. Innen is óriási élményeket hoztunk magunkkal.  
 
A NYINA egyesület vezetőségének nevében kívánok minden kedves lakosnak szeretetteljes, 
békés, boldog karácsonyi ünnepeket!  

Borosné Rózsás Csilla, a NYINA egyesület titkára 
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Nyugdíjas Klub beszámolója Előző beszámolónk 

óta történtekről számolunk be. Meghívott vendégek voltunk október 1-
jén az Idősek Napjára, ahol óvodások és iskolások verssel, énekkel 
köszöntötték az időseket, polgármester úr szép szavakkal méltatta 
őket. 
A nagy eseményű motoros találkozón, 
október 2-án a lángos sütését vállaltuk, 
ami nagyon ízlett mindenkinek.  
Mindenszentek ünnepére széppé tettük 
a temetői hősök emlékmű környékét. 
Emlékezetes és nagyon szép Gobelin 

és Miska kancsó kiállítását néztük meg a klubteremben, ahol nem mindennapi 
látványban volt részünk. A szervezőket köszönet illeti meg érte. 

A szomszédolási hagyomány 
szerint a meghívásukat 
elfogadva november hónapban 
találkoztunk csabrendeki nyugdíjas tagokkal. Szorgalmas 
előkészület volt számunkra, vidám versek, nóták tanulása sem 
maradt el, 
kedveskedtünk 
diótortákkal, amit 
Klári néninek 
köszönünk. 

Szeretettel fogadtak bennünket, műsorunkat sok tapssal 
jutalmazták, finom vacsora, jó zene, vidám beszélgetés, táncolás 
mellett hamar telt az idő. A viszontlátás reményében búcsúztunk 
el. 
Ebben az évben is köszönjük a támogatóink segítségét. 

 
December hónapban a karácsony szent ünnepére készülünk, közösen énekelünk, 
beszélgetünk. 

„Ma született kisded Jézus könyörögve kérünk, 
A békét és szeretetet hozd el végre nékünk.” 

 

Minden Olvasónak kívánunk békés, boldog ünnepeket a Klub vezetői nevében 
 

 
 

Nyitnikék Óvoda Szülők Közössége 
 

2010. november 13-án szombaton ismét összejöttek 
a szülők, nyirádi fiatalok és ismerősök, hogy együtt 
mulassanak, fogyasztásukkal és jegyek 
megvásárlásával támogassák az óvodai 
munkaközösséget. A Művelődési Ház 21 órakor 
nyitotta ajtaját, és minden vendég egy üdvözlő ital 
után lépett a tánctérre, ahol a Flipper zenekar 
szolgáltatta a talpalávalót. A büfében kapható italok, 
szendvicsek és tombolajegyek árusításából 
származó bevétel teljes egészében a Közösség 
számláját gyarapította. Az est fénypontját a 22 
órakor fellépő „Hastáncos apukák” csapata (Bakos 
Balázs, Bőczén Ferenc, Inhóf József, Németh Ákos, 
Németh Ferenc és Szücs Ferenc) hozta meg. Nekik 
és felkészítőjüknek, Horváth Kingának ezúton is 
szeretnénk megköszönni a színvonalas műsort. 
Reméljük, hogy a bálban elért sikerükön felbuzdulva 
a csapatot újra láthatjuk még táncolni. 
Külön köszönet illeti meg mindazokat, akik 
belépőjegye(ke)t vásároltak, tombolta tárgyakat 

ajánlottak fel 
rendezvényünkre, valamint a 
lebonyolításban résztvevő 
szülőket. 
 
Rendezvényünk teljes 
bevétele 192.000,- Ft, melyből 
az alábbi feladatok 
finanszírozását szavazta meg 
munkaközösségünk: 
 

 minden óvodás gyermek Mikulás napján 
csomagot kapott; 

 karácsonyi ajándékvásárlás csoportonként 
15.000,- Ft-tal való támogatása; 

 öltözőszekrények cseréjéhez támogatás 
nyújtása; 

 a ballagás és az óvoda egyéb 
rendezvényeinek támogatása. 

 

Ezúton kívánunk minden kedves NYIRlevél olvasónak 
békés, szeretetben teljes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog újévet! 

 

Molnárné Mencseli Katalin, a Szülők Közössége elnöke 
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Magyar Látássérültek és Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége (MLMS) 
 

A Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége 
(MMS) 1990-ben alakult meg. Jogelődje az 1977-ben 
létrejött Mozgáskorlátozottak Testnevelési és 
Sportbizottsága, amely az OTSH kezdeményezésére 
jött léte, hasonlóan a fogyatékosok szervezeteinek 
sportbizottságaihoz, a fogyatékosok sportjának hazai 
és nemzetközi koordinálása céljából. 
A mozgássérültek sportjának létrejötte szerte a világon 
az egészségügyben gyökerezik. A mozgásukban sérült 
emberek számára a század elején is létezett már 
sporttevékenység, de valójában azonban csak a II. 
világháborút követően, a háborúban megrokkant 
emberek nagy száma vezetett a sportnak, mint 
kezelési és rehabilitációs eszköznek az 
alkalmazásához, különösen a német, brit és amerikai 
kórházakban ápolt sérültek körében. 
Magyarországon a mozgáskorlátozottak intézményes 
fejlesztése 1903-tól számítható, amikor megalakították 
a Nyomorék Gyerekek Menhelyét és Egyletét, amely 
később komplex rehabilitációs intézményként 
működött. Az otthon vezetői fontosnak tartották, és 
ezért bevonták a sporttevékenységet a rehabilitációs 
folyamatba.  
Hazánkban a mozgáskorlátozottak első 
sportszervezete, a Nyomorékok Sport Egyesülete 
(NYSE) 1929-ben alakult meg, szintén kifejezetten 
orvosi, rehabilitációs szándékkal. A II. Világháborút 
követően minden „nyomorékokért" vagy azok által 

létrehozott szervezetet betiltottak, vagy működésüket 
lehetetlenné tették. 
Az 1970-es évekig csupán egyéni kísérletek történtek 
e „társadalmi pajzs" áttörésére. A hazai szervezett 
mozgássérült-sport kialakulása a hetvenes évekre 
tehető. Ebben az időben országszerte egymás után 
alakultak meg a nagyobb városokban az önálló 
sportegyesületek, klubok, majd a kisebb településeken, 
az érdekvédelmi egyesületeken belül a sport 
csoportok.  
 

A Magyar Látássérültek Sportszövetségének 
története - Magyarországon 1918 őszén alakították 
meg az I. világháborúban megvakult katonák, a Polgári 
Vakok egy csoportjával a Vakok Szövetségét. A 
szervezet első szakosztálya a sakk szakosztály 1950-
ben alakult. A sakk kört 1957-ben az atlétikai, 1963-
ban a Wesselényi sportkör, majd 1965-ben a 
természetjáró szakosztály követte. A Vakok 
Wesselényi Miklós sportköre először az 1976-77-es 
években a Lőcsei csapat bemutatója után szervezett 
csörgőlabda csapatot, hogy bekapcsolódhasson a 
környező országok vak sportolói részére rendezett 
versenyekbe. 
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Sportszövetsége 
1994-ben alakult meg, majd Magyar Látássérültek 
Sportszövetsége (MLS), néven működött a Magyar 
Mozgáskorlátozottak Sportszövetségével 2009. május 
23-án kimondott egyesülésig  

 
A Magyar Látássérültek és Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége (MLMS) 2009-ben alakult meg az 
Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége (MMS) jogutódjaként, egyesülve a Magyar Látássérültek 
Sportszövetségével. Ezáltal a látássérült és mozgáskorlátozott sportolókat 
ma már egy szervezet képviseli. A sportszövetség elnöke Növényi Norbert 
olimpiai kötöttfogású birkózó bajnok.  
 
Tisztelt NYIRlevél Olvasók! A nyirádi mozgássérült úszó, Béres Dorina által 
szerkesztőségünknek küldött levélből idézünk: 
 
„Elküldeném az ez évben elért eredményeimet, és ha lehetőség van rá, 
szeretném, ha megjelenne a Nyirádi újságban. 
Én mozgássérült úszó vagyok…. Sajnos a sérültek sportját a média stb... 
nem igazán teszi mindenki számára elérhetővé. A cikk megjelenésével nem 
magamat szeretném fényezni, hanem azt szeretném, hogy az emberek 
lássák, hogy mi "mozgássérültek" is képesek vagyunk sok mindenre. 
Kitartással, akarattal és hittel az ember igen is elérheti céljait. Köszönettel: 
Béres Dorina” 

A fotón Béres Dorina látható kislányával, Lucával 
 
Béres Dorina eredményei: 
 

2010. november 13-án Budapesten 
megrendezett  

IV. Országos Sprint Úszó Bajnokság 

 2010. május 22-23-án 
Debrecenben megrendezett 
Országos Úszó Bajnokság 

25 m gyors 1. helyezés  50 m gyors 1.helyezés 

25 m mell 1. helyezés  100 m gyors 2. helyezés 

25 m hát 1. helyezés  100 m mell 3. helyezés 

50 m gyors 1. helyezés  100 m hát 2.helyezés 

50 m mell 1. helyezés  50 m gyors 1.helyezés 

 
A sikereket edzőmnek, Szokoli Lászlónak, a veszprémi Balaton ÚK vezetőedzőjének és családomnak 
köszönhetem, akik mindenben támogattak a sikeres felkészülés érdekében. 

Béres Dorina 
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Kedves Mozgássérült Tagok, Tisztelt Olvasók! 
 

A VMME Halimba-Szőc-Nyirád csoportja idén is Nyirádon tartotta 

évzáró karácsonyi műsorát. Az évértékelés az idei év programjaira való visszatekintéssel 
kezdődött. A színes programok között gyógyfürdők, színház, az Őrség, valamint a tokaji 
rendezvénysorozat is szerepelt az idei év palettáján, de részt vettünk és támogattuk a 
helyi rendezvényeket is. Jövőre is várjuk állandó és leendő vendégeinket a 
programjainkra.  

 
 

Köszönjük a helyi Önkormányzatnak, az 
egyesület nyirádi tagjainak és mindenkinek, 
aki bármilyen módon segítette programjaink 
lebonyolítását, a vezetés munkáját, a 
település mozgássérültjeit. Külön köszönet 
Vers Istvánné csoportvezető-helyettes, 
illetve Bartalos János, Bartalos Jánosné 
klubvezetők munkájáért. 
Reméljük, hogy a 2011-es év hasonló 
élményt és kellemes napokat ígér 
számunkra.  
 
 

A következő évre tervezett programjaink: 
 

Február:  Mohács, busójárás 
Március:  Nőnapi műsor 
Április:  Budapesti kirándulás, Munkácsy Krisztus trilógiájának megtekintése, 
   valamint színházlátogatás 
Június:  Balatoni körutazás, Igali fürdő, Kőröshegyi-völgyhíd megtekintése 
Július:  1 hetes borgátai üdülés 
Augusztus:  Fertő-tavi hajókirándulás Ausztriába, városnézés kisvonattal,  

Kőszegi ostrom és kirakodóvásár megtekintése 
Megyei Rokkantak napja Nyirádon  

Szeptember: Halimbai Emlékház udvarán kemencében sült kenyér  
és finom halászlé főzés 

Október:  Sárvári gyógyfürdőzés. 
November: Zalaegerszeg, Göcseji múzeumudvarban  

Márton-napi rendezvény megtekintése 
December:  Karácsonyi műsor, Nyirád 
 

A programok között még szerepel a Múzeumok Éjszakájának látogatása Budapesten, 
valamint a Torkos csütörtök keretében vacsorás est. A csoport 3 napos kirándulás 
keretében tervezi a Zakopane, Krakkó, Auschwitz körutazást. A programok 
változtatásának jogát fenntartva várjuk Önöket programjainkra, klubfoglalkozásainkra. 
 

Az ünnepek közeledtével kívánunk boldog, békés karácsonyi 
ünnepeket, és boldog új esztendőt mindenkinek! 

 
"Legalább egy napja legyen az évnek,  
amikor a szívek szent gyertyái égnek. 
Kicsiny lángok Szenteste összeérnek  

és egymás szívének a családról mesélnek." 
 

Kovács Tibor csoportvezető 
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Tűzifát - krumplit – dinnyét… tessék! 
 

AMIT A MOZGÓÁRUSOKRÓL TUDNI KELL! 
 
A vidéki településeket szüntelenül járó házaló dinnyeárusokat 
napjainkban a burgonyát árulók váltották fel, és az ősz előrehaladtával 
megjelennek a tűzifát, szenet árusítók is. Senkit nem a vásárlástól 
szeretnénk elriasztani, az árusok üzletének rontása sem célunk, 
csupán felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy - pénzük, értékeik 

megóvása érdekében - a kellő elővigyázatossággal ne essenek csalók, trükkös lopók áldozatává. 
Eddigi felhívásaink és erőfeszítéseink az ilyen jellegű bűncselekmények megelőzése kapcsán 
eredménytelennek bizonyultak, mivel évről évre egyre több nem kellően elővigyázatos vásárló 
megtévesztése történik területünkön.  
 
Mozgóárusoktól történő vásárlás esetén 
kérjük, fogadja meg tanácsainkat:  
Mielőtt bármit is vásárolna - az amúgy 
megnyerő modorú és rámenős stílusú - 
mozgóárusoktól, nem árt, ha tájékozódik a 
vásárolni kívánt portéka kereskedelmi áráról, 
mert nem kizárt, hogy azt a boltinál jóval 
drágábban kínálják.  
Ha lehetőség van rá, maguk is mérjék meg a 
vásárolni kívánt árut, mert előfordulhat, hogy 
az árusok által használt mérleg nem kellő 
pontosságú, és kevesebb mennyiséget kapnak 
ugyanazért a pénzért.  
A kialkudott vételárhoz a vásárlás végéig 
ragaszkodjon! Előfordulhat, hogy az árus 
próbálkozik, majd elhitetni Önnel, hogy arra 
rosszul emlékszik. Ez elkerülhető, ha a 
vételárat akár egy papírcetlire felírja, és azt 
kifizetésig megőrzi!  
 
Tűzifa, szén vásárlása esetén egy 
tapasztaltabb személy ránézésre is meg tudja 
állapítani, hogy a vásárolni kívánt mennyiség 
megfelel-e annak a mennyiségű és értékű 
tűzifának, szénnek, mint amennyiért azt 
kínálják. Ennek megállapításhoz nyugodtan 
kérje egy Ön által ismerős, hozzáértő és 
megbízható személy (rokon, szomszéd) 
segítségét! Tanácsaink a telefonon 
keresztül rendelt fára, szénre is értendőek!  
 
A vételár kifizetését SOHA ne a házban 
tegye! A fizetni kívánt összeget vegye 

magához a házban és vigye ki az udvarra vagy 
ház elé, ott adja át! Ezzel elkerülhető, hogy az 
otthon tartott pénz rejtekhelyét bárki 
kifigyelhesse!  
A házba semmilyen ürüggyel (pl. pénzváltás, 
mosdóba kéredzkedés, rosszul lét, inni 
kérés…stb.) ne engedje be az árusítókat! Nem 
rokona, barátja, ismerőse!  
 
A házaló csaló a vételár kifizetése során is 
megkárosíthatja a vevőt azzal a trükkel, hogy 
határozottan állítja: csak ezerforintost kapott, 
mikor a vevő tízezer-forintost adott. Ezért a 
kifizetés során ügyeljen az átadott címletekre! 
Ha a vásárlás során ilyen merülne fel, 
azonnal hívja a helyszínre a rendőrséget 
(107, 112), hogy az árusokat el lehessen 
számoltatni a vitás összeggel!  
 
Lehetőség szerint ilyen jellegű vásárlást ne 
egyedül hajtson végre. Legyen jelen rokon, 
szomszéd. Ha érkezésüket nem várja meg 
az árus, már az is intő jel lehet!  
 
Az önt esetlegesen megkárosítók 
elszámoltatása érdekében minden esetben 
jegyezze fel az árusok gépkocsijának 
rendszámát, típusát, színét!  
 
Tanácsaink a telefonon keresztül rendelt 
fára, szénre is értendőek!  

 
Készítette: a Veszprémi Rendőrkapitányság 

 
Amennyiben sértetté válik, haladéktalanul tegyen bejelentést a legközelebbi 

rendőrkapitányságon (telefonszám: 107 vagy 112), és vegye igénybe áldozatvédelmi 
szakemberek segítségét. 

 

Az áldozatsegítő szolgálat ingyenesen hívható zöld száma:  
06 80 244 444 
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Ne váljon bankkártyával és telefon feltöltő kártyával 

kapcsolatos bűncselekmények áldozatává! 
 
Napjainkban minden téren hódít az elektronika, a számítástechnika. Ezek a tárgyak és a hozzájuk 
kapcsolódó eszközök mindennapi életünk részévé váltak. Használjuk őket, megkönnyítik az 
életünket, azonban, ha nem figyelünk oda, kárunkra is lehetnek. A bankkártyák és a telefon feltöltő 
kártya használatával a pénz láthatatlanná vált, de nem ellophatatlanná. Az okozott kár, pedig a 
bőrünkön érezhető! Kérjük, fogadja meg tanácsainkat! 
 
„KÁRTYÁS BŰNCSELEKMÉNYEK“ JELLEMZŐI: A „kártyás 
bűncselekmények“ között döntően a lopás (lakásból, intézményből, 
gépkocsiból, betörés), a rablás, és a csalás szerepel. 
Az „áldozattá vált“ kártyák típusai: bankkártya, hitelkártya, áru-
hitelkártya, étkezési utalvány, üzemanyagkártya. 
Jellemző a sértettek figyelmetlen, óvatlan magatartása, amellyel 
jelentősen megkönnyítik az elkövetők dolgát. 
 
AZ ELKÖVETÉST MEGKÖNNYÍTŐ, 
FIGYELMETLEN SÉRTETTI MAGA-
TARTÁSOK: Gépkocsija tetején hagyott 
pénztárcája menet közben leesett. Kerékpárja 
kosarából elveszített pénztárca. Nyitott 
gépkocsiban hagyott táska. Őrizetlenül hagyott 
táska, pénztárca. Túlzott alkoholfogyasztása 
alkalmával ismeretlen személyek jelenlétében 
felfedett PIN kód. PIN kód kártyájával való 
együtt tárolása. 
 
MEGELŐZÉSI JAVASLATOK: Soha ne 
tároljuk együtt a PIN kódot és a bankkártyát! 
Ha nem tudjuk megjegyezni a PIN kódot, rejtett 
módon, olyan helyen rögzítsük, amelyről csak 
mi tudunk. Vásárlás során kártyánkat ne adjuk 
ki kezünkből, vagy kérjük, hogy az mindig 
látható helyen kerüljön kezelésre. Internetes 
vásárlás, rendelés esetén használjunk ún. 
webkártyát, amelyeken mindig csak annyi 
összeget helyezzünk el, amely éppen a 
vásárláshoz szükséges. Alacsonyabb napi 
készpénzfelvételi limitet állítsunk be. Ha bank- 

vagy hitelkártyánk eltűnését tapasztaljuk, 
azonnal tiltassuk le! A készpénzforgalom 
ellenőrzésére igényeljünk ezzel kapcsolatos 
SMS tájékoztatást. Csak olyan és annyi 
készpénz-helyettesítő fizetési eszközt 
igényeljünk és használjunk, amennyire valóban 
szükségünk van. Soha ne tegyük 
hozzáférhetővé bankkártyánkat, pénztárcánkat 
senki számára és ne hagyjuk a gépkocsiban. A 
pénzfelvétellel kapcsolatos bizonylatokat 
őrizzük meg, ne dobjuk el pénzfelvétel után. 
Csak „biztonságos“ automatából (pl. 
bankfiókokban lévő automatáknál, zárható 
pénzfelvevő helyeken) vegyünk fel pénzt. Ha 
valamilyen oda nem illő technikai eszközt 
látunk az automatánál, ne vegyünk fel pénzt. 
Sem interneten, sem telefonon, sem pedig 
sms-ben ne adjuk meg bankkártyánk adatait (a 
bank nem kéri!). Soha ne vegyen részt olyan 
„nyereményjátékban“, amelyet bank nevében 
hirdetnek interneten vagy telefonon, és a 
bankkártyával kapcsolatban kérnek adatokat 
Öntől! 

 
FELTÖLTŐKÁRTYÁS BŰNCSELEKMÉNYEK JELLEMZŐI: Nem előfizetéses 
mobiltelefonunk használatához szükséges feltöltő-kártyákkal kapcsolatban is 
bűncselekmények áldozatává válhatunk. Mivel az elkövetők kézre-kerítése igen 
nehéz, így a megelőzés az egyetlen hatékony megoldás. 
 
A BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSE SORÁN: hívást kapunk egy ismeretlen 
személytől, aki általában valamelyik telefontársaság, vagy nyereményjáték 
képviselőjeként mutatkozik be. Tájékoztat minket, hogy jelentős kedvezményben részesülhetünk, 
vagy kisebb-nagyobb összeget nyerhetünk. Ehhez mindössze annyit kér, hogy vásároljunk 
többezer forint értékben telefon feltöltő-kártyát, és ha visszahív, adjuk meg neki azok számát. Ezt 
követően közli, hogy nem nyertünk, vagy pedig azt, hogy később jelentkezik majd. Természetesen 
ezt követően sosem hallunk felőle. A MEGELŐZÉS ÉRDEKÉBEN NE HIGGYEN AZ ILYEN 
HÍVÁSOKNAK, ÉS SOHA NE ADJA MEG A FELTÖLTŐKÁRTYA SZÁMÁT SENKINEK! 

 
Készítette: a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 

a Veszprém Megyei Önkormányzat támogatásával 
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Road to Heaven… 

Chris Rea után szabadon 
 
Dübörög az AC/DC. Az biztos, hogy minden nagyobb 
volumenű motoros fesztiválon elhangzik a Highway 
to Hell című AC/DC szám. Nem volt ez másképp a 
Cseh Géza és Simon Balázs által rendezett első 
nyirádi motoros- és kányafesztiválon sem, ezúttal a 
Painkiller zenekartól hallhattuk a motorosok 
himnuszát. 
Október 2-án olyasmi történt Nyirádon, ami eddig 
még soha – de remélhetőleg ezután egyre többször: 

közel kétszáz szebbnél szebb motor – a legszebb Tanai Gyula motorja lett (gratula!) – dübörgött 
Nyirád utcáin. Fantasztikus élmény volt, ahogy a motorosok a felvonulás előtt az iskolaudvaron 
bőgetni kezdték a vasakat, nem kis zajt és szelet 
generálva ezzel. (A kipufogók százaiból áradó „levegő” 
lobogtatta a hajam. Akár egy hajlakk reklámban: Nyirád 
– motoros fesztivál – és a hajam még mindig ugyanúgy 
áll! ).  
 
A motoros felvonulás után a piactéren a streetfighter 
show bűvölte el a tömeget. Borbély Kornél 

megérkezéséig 
egy helyi erő, 
Szabó Tamás 
mentette a 
helyzetet egyéni 
bemutatójával. Kornél nagyszerű, gumikat sem kímélő 
produkciója után egy volt nyirádit, Tanai Bálintot is a tagjai 
között tudó Painkiller zenekar szórakoztatta a motorosokat, 
és nyitotta a rendezvényen a további koncertsorozatokat. 
A srácok után Gombos Attila vakmerő mutatványa 
következett a halálgömbben – az életveszélyes produkciót 
a világon mindössze 14-en mutatják be.  

 
Közben a színpadon a FateRock zenélt, őket követte a 
Hangár, az udvaron pedig kürtöskalácsot, langallót, 
hurkát, kolbászt, babgulyást és lángost ettek az emberek. 
 
Egy erdélyi mondás szerint a gyengék elesnek. 
Bevallom, rajtam eddigre kifogott a hideg, így azt már 
csak hallomásból tudom, hogy tömegeket vonzott a 
Grog, ráadásul a rendezvényt záró Blues Company 
koncertjén a mintegy ötszáz ember hangulata a 

tetőfokára 
hágott, és már 
a sörsátorban 
sem fázott senki.  
 
 

A programot színesítették a koncertek alatt zajló 
versenyek, a gyerekeket pedig a lufibohóc által kreált 
remekművek kápráztatták el. 
 
 

JÖVŐRE VELETEK UGYANITT! 
 

Kovács Eszter segítő-szervező 
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GÓLYAHÍREK 
 

Örömmel számolunk be arról, hogy az elmúlt három hónapban …… kisbabával gyarapodott Nyirád 

lakossága. Megszületett 
 

Nemes József és Kocsis Krisztina kisfia Alex Nimród 

Barcza György és Leskovics Judit kislánya Melissza 

Riba Zsolt és Tóth Márta kislánya Réka Emília 

Bakos Balázs és Kürti Valéria kislánya Réka 

Rózsás Zoltán és Kajdi Erzsébet kisfia Dénes 
 

SOK ÖRÖMÖT ÉS JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK MINDANNYIUKNAK! 
 

 

Ezúton köszöntjük kedves kolléganőnket, Bóna-Czafit Zsófiát abból az 

alkalomból, hogy Jázmin nevű kislányuk megszületett. Van egy kedves 

idézetem Patricia Clafford-tól, aminek súlyos igazságát legtöbben akkor 

fogjuk fel, amikor gyermekeink már felnőttek: „A munka meg fog várni, 

amíg megmutatod a szivárványt a gyereknek, de a szivárvány nem vár 

addig, amíg végzel a munkával.” Örömteli, boldog babázást és jó 

egészséget kívánunk az egész családnak! 

 

NÉVADÓ ÜNNEPSÉG 
 

Horváth Mihály és Pajer Andrea Erzsébet kisfiának, Horváth Kevin Krisztofernek névadó 

ünnepségét tartottuk a polgármesteri hivatalban.  
 

 

ELHÚNYTAK  
 

Az elmúlt időszakban a következő nyirádi lakosoktól vettünk végső búcsút: 
 

Vers Kálmán 81 éves, 
Tomojzer Jenőné Fekete Ilona 91 éves, 
Hoffmann Lajosné Kecskés Mária 74 éves, 
Harsányi Imre 35 éves korában hunyt el. 

 

A hozzátartozóknak őszinte részvétünk! 
 

Kovács Károlyné anyakönyvvezető 
 

 
 

Az önkormányzat képviselő-testülete és a polgármesteri hivatal valamennyi 

dolgozója nevében kívánunk a NYIRlevél olvasóinak szeretetteljes,  

békés karácsonyi ünnepeket, és eredményes, boldog újesztendőt! 
 

 Sarkadi-Nagy András   Lovasi Erika 

 polgármester  jegyző 
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