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Önkormányzati hírek 
 

A képviselő-testület döntése értelmében önkormányzatunk 
pályázatot nyújtott be a Regionális Fejlesztési Operatív 
Programok keretében kiírt Közép-Dunántúli Operatív 
Programra, közoktatási infrastrukturális fejlesztésre. A 
pályázat célja: Nyirádon a Nyitnikék Óvoda épületének 
bővítésével új férőhelyek létesítése, és a hátrányos helyzetű 
gyerekek eredményesebb nevelése érdekében bővítendő 
pedagógiai program infrastrukturális feltételeinek 
megteremtése. 
 

A Polgármesteri Hivatal a NYIRlevél kiadásához 50.000 Ft pályázati támogatást nyert a Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése, Kulturális Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága által kiírt média pályázaton. 
 
Idén is részt vesz községünk „A tiszta és virágos Veszprém Megyéért” versenyen, melyet a Veszprém 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és 
Területrendezési Bizottsága tett közzé. A verseny célja az 
önkormányzatok ösztönzése a település környezetének 
folyamatosan színvonalas kialakítására, a zöldterületek 
virágosítására, a településkép, különösen a lakókörnyezet 
esztétikus megjelenítése. Versenyfeladatok: gyomtalanítás, 
parlagfű irtás, gyepesítés, virágosítás, fásítás, fák ápolása, 
köztéri bútorzat állagmegóvása, vízelvezető árkok rendbetétele, 
a közterület tisztán tartása, takarítása, a település rendezett 
összképének kialakítása. Kérem a tisztelt Lakosságot, továbbra 
is szépítsék, gondozzák környezetüket, a házaik előtti 
területeket, már szerencsére sok szép virágos közterülettel 
büszkélkedhetünk. 
 
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a könyvtár nyitva tartása 2010. június 10-től a következők szerint 
módosul: kedd, csütörtök: 14.00 – 19.00 

Sarkadi-Nagy András polgármester 

 
 

 

Önkormányzati rendeletek kihirdetése 
 

4/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 
szóló 3/2009. (III. 11.) rendelet módosításáról 

 

5/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a 2009. évi zárszámadásról és pénzmaradvány elszámolásról 
 

6/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 4/2007. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A rendeletek megtekinthetők a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, a községi könyvtárban, valamint a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva megtalálhatók az önkormányzat honlapján (www.nyirad.hu 
– Önkormányzat – Hatályos önkormányzati rendeletek) 
 

A nyilvános képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei, előterjesztései a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően szintén a honlapunkon (www.nyirad.hu – Közérdekű adatok – 2.6. Döntéshozatal, ülések) 
érhetők el. 

 
Könnyid Erika jegyző 

  

http://www.nyirad.hu/
http://www.nyirad.hu/
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Szakmai díj adományozása a megye területén kiemelkedő munkát végző 

személyek tevékenysége elismerésére 

 

A kitűntetési javaslat nyomtatványa – mint ahogy az a felhívásban szerepel – a Veszprém Megyei Önkormányzat 
honlapjáról letölthető, illetve a nyirádi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán rendelkezésre áll. 
                                                                                                                                                                                   Kovács Károlyné szerk. 
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Veszprém Megyei Önkormányzat hírei 
 

Több mint félmillió árvízkárosultaknak - Napirend előtt 

jelentette be Lasztovicza Jenő megyei elnök a június 17-i 

megyegyűlésen, hogy a Fidesz frakció kezdeményezte az Észak-

magyarországi árvízkárosultak megsegítését. A Fideszes képviselők eddig több mint félmillió forintot gyűjtöttek 

össze, mindenki saját jövedelméből adakozott. A kezdeményezéshez a megyegyűlés többi frakciójának 

képviselője is bejelentette csatlakozását. 

 

 

Rajzpályázat megyénk szépségeiről - 

Ezzel a címmel, illetőleg a környezetvédelem és a 

víz témakörében kiírt pályázatra 560 alkotás érkezett 

óvodásoktól és kisiskolásoktól, akiknek oklevelet, 

könyvet adott át Talabér Márta országgyűlési 

képviselő, megyei alelnök a megyeháza Szent István 

termében, június 10-én. A pályázatot a megyei 

önkormányzat, a Veszprém Megyei Gyermek és 

Ifjúsági Közalapítvány, a Wunsiedeli Ifjúsági Kör és 

Harry Krippner Alapítvány együttműködve írta ki a 

fiataloknak, amelyre 34 intézményből több mint 300 

gyermek küldött be szebbnél-szebb remekműveket. 

A megyeházi ünnepségen a Harmónia művészeti 

iskola keretében működő Kis Bakony Táncegyüttes 

bemutatója után Talabér Márta köszöntőjében 

méltatta a kis „művészek”, valamint a felkészítő 

pedagógusok munkáját. 

 

Könyvtárak lépésben korunkkal - Mintegy 64 millió forint vissza nem térítendő, uniós támogatásban 

részesült megyénk hét könyvtára, melyek a megyei könyvtár vezetésével konzorciumot alapítottak a 

pályázatért – hangzott el sajtótájékoztatón június 10-én, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési 

Intézetben. 

Talabér Márta országgyűlési képviselő, megyei elnök megnyitójában 

korunk folyamatos változásaira helyezte a hangsúlyt, amit a korszerű 

tájékoztatás érdekében célszerű követniük a könyvtáraknak is. A 

mostani közös pályázatot, a kistérségi társulások bevonását 

üdvözölte, és – mint mondta- örvendetes lenne, ha a megye más 

intézményei is követnék ezt a példát. - Az egész életen át történő 

tanulás, az önképzés, a folyamatos megújulás korunkban alapvető. 

A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett fontos, hogy a fiatal 

korosztály igényeit is figyelembe vegyék a könyvtárak, amit a 

mostani fejlesztések kiemelten kezelnek – vélekedett. A részletekről 

Sörény Edina, a szaktárca könyvári osztályának vezető tanácsosa, 

Pálmann Judit, megyei könyvtárigazgató, valamint az egyes 

települések képviselői beszéltek. A pályázat céljáról többek között elhangzott: az informatikai fejlesztésekkel 

a fiatal korosztály számára vonzóvá teszik a könyvtárakat, másfelől elérhető lesz az információ a 

kistelepülések könyváraiban is. Mindehhez lényeges a könyvtárosok továbbképzése. A megyei könyvtár több 

mint 28 millió forintot nyert, ahol bővítik az adatbázist, fejlesztik a honlapot, a szolgáltatásokat, szakmai és 

nyelvi területen továbbképzik könyvtárosaikat. Balatonalmádi közel 5,7 millió forint támogatásban részesült, 

Balatonfüred 5 milliót kapott, Devecser közel 5 milliót, Pápa több, mint 7,5 millió forintot, Tapolca mintegy 6,6 

milliót, Zirc csaknem 5,5 millió forintot. 

 

 

A betegágyhoz viszik az ultrahangot - 

Kilencmillió forint értékben, csúcstechnikát 

képviselő, úgynevezett „Mylab 25 Gold” nevű, 

hordozható ultrahang készüléket adott át dr. Jakab 

Zoltán, az Abbott Laboratories Magyarország Kft. 

képviseletében a Csolnoky Ferenc megyei 

kórháznak. Az eseményt mások mellett üdvözölte 

Lasztovicza Jenő megyei elnök. A készüléket dr. 

Drescher Edit, a kórház osztályvezető főorvosa, a 

Reumatológiai és Mozgásszervi Rehabiliációs 

Centrum megbízott vezetője vette át június 3-án. 

Ez alkalomból Rácz Jenő, a megyei kórház 

főigazgatója összegezte eddigi sikeres 

pályázataikat, megvalósított fejlesztéseiket,  

 

 

 

 

bizakodva tekintett az onkológiai centrum 

létrehozására. Rámutatott: mindezekkel összesen 

közel tízmilliárdos fejlesztés valósul meg a veszprémi 

egészségügyben, mely országosan is példaértékűnek 

nevezhető. 

Dr. Jakab Zoltán ügyvezető igazgató köszöntőjében 

többek között elmondta: rekordsebességű változások 

történtek rövid idő alatt az egészségügyben, a 

gyógyszeriparban. Megjelentek az új, biológiai 

természetű készítmények, melyek új lehetőségeket 

tárnak fel a gyógyításban. 

A most átadott készülékből az országban összesen 

hét darab található, alkalmazása mellé az ajándékozó 

cég fél éves képzési programot is biztosít. 

 

Forrás: www.vpmegye.hu 

 

 

http://www.vpmegye.hu/


NYIRlevél  XII. évfolyam 2. szám                                  - 4 -                                                2010 június  
 
 

GYERMEKVILÁG 
 
Óvodásaink számára nagyon sok színes, 
vidám programot szerveztünk az elmúlt 
hónapokban is. 
A Víz napja alkalmából kirándultunk a 
Horgásztóhoz. Egy kellemes sétát tettünk a 
tó körül, megfigyeltük a víz élővilágát, 
növényeket, állatokat.  
Ebben az évben is ünnepi műsorokkal 
emlékeztünk meg az édesanyákról és 
nagymamákról. Mindhárom csoport szívhez 
szóló műsorral, ajándékokkal köszöntötte az 
ünnepelteket. 
Óvodánk 47. „születésnapján” Nyitnikék 

napon játékos sportversennyel indítottuk rendezvényünket, melyre meghívtuk a halimbai Hársfa 
Óvoda nagycsoportosait is. Az eredményhirdetés és a Föld napi pályamunkák díjazása után 
megtekintettük a rajzpályázatra beérkezett munkákat és a színes bohóckiállítást. Ezután Rosta 
Géza gitáros előadóművész szórakoztatta gyermekeinket zenés műsorával. Majd Csalló Zoltán 
mesélt ovisainknak a nyirádi óvodás 
emlékeiről és felavatta az udvaron felállított 
új játszóházat. 
Középső- és nagycsoportosaink 
kirándulásokat szerveztek szülők 
részvételével, melyek sok felejthetetlen 
élményt nyújtottak minden résztvevő 
számára. Ellátogattak a Rendőrségre, 
Mentőállomásra, Vaddisznós kertbe, Király 
kúthoz… Balatongyörökön megcsodáltuk a 
Balaton szemet gyönyörködtető látképét. 
Év végén autóbuszos kirándulást 
szerveztünk Keszthelyre a Vadászati- és 
Modellvasút kiállításra.  
 
Június elején tartottuk az évzárót és a 
nagycsoportosok ballagását. A nagycsoportosok színvonalas műsorral búcsúztak az óvodától. 
Számukra az önfeledt játékot felváltja ősztől az iskola, a tanulás. Megismerkedhetnek a számok és 
betűk csodálatos világával, mely segítségével sok új ismeretet szerezhetnek. Kívánjuk, hogy sok 
örömöt jelentsen számukra ennek az új birodalomnak a felfedezése. 
 

Az elmúlt nevelési évben a szülők, 
nagyszülők hozzáállásának, példa 
értékű segítségnyújtásának 
köszönhetően elkészült a 
játszóudvart elválasztó kerítés, 
mely óvodásaink biztonságát 
szolgálja. Sok segítőnk, önként 
jelentkezőnk volt az udvari 
munkálatok elvégzése során is. A 
hinták alá a gumitéglák lerakását 
hozzáértő apukák végezték el, a 
homokágy feltöltését szintén szülői 
segítséggel oldottuk meg. 
Vállalkozói felajánlásból sikerült a 
homokozót megtölteni friss 
homokkal. 
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Szintén szülői felajánlásoknak köszönhetően készültek a fektetőkre alsó takarók, az 
öltözőszekrényekre párnák és a naposok számára kiskötények. 
A Szülők Közössége az elmúlt évben is megrendezte a szülők bálját, a bevételből 
gyerekprogramjainkat, intézményünk szebbé, biztonságosabbá tételét támogatták. Aktívan részt 
vállaltak programjaink lebonyolításában is. Önzetlen, odaadó munkájukat nagyon köszönjük.  
Az elmúl év bizonyíték arra, hogy a szülők, nagyszülők, jó szándékú segítők példás összefogással 
támogatták intézményünk munkáját. 
 

Intézményünk támogatói: Kék Cinke Alapítvány, Nyirád Község Önkormányzata, Összefogás 
Nyirádért Egyesület, Konyha dolgozói, BEO Kft., DRV Sümeg, BUTEX BT. Padragkút, Avilex Kft. 
Ajka, Gerhard Tilck, Éva Tilck. 
Vállalkozók: Echinger László, Németh Jenőné, Németh András, Székesi Sándor, Kocsis Tiborné, 
Tóth Ernő, Németh László, Csekő Balázs, Varga Béla, Tóth Zoltán. 
Segítségüket köszönjük! 
Továbbá köszönetemet szeretném kifejezni mindenkinek, aki adója 1%-át felajánlotta a Kék Cinke 
Alapítvány javára!  

Aktuális információk 
 

Az óvoda 2010. június 1-től nyári napirend szerint működik, a gyermeklétszámot és a szülői 
igényeket figyelembe véve összevont csoportokkal. Az intézmény 2010. augusztus 2-től 
augusztus 20-ig zárva tart.  
Nyitás: 2010. augusztus 23-án (hétfőn), 23-tól aug. 31-ig összevont csoporttal várjuk a 
gyermekeket. 

Vers Istvánné tagintézmény-vezető 
 
 

Pedagógusnap Tisztelt Olvasó! 

Félreértések sorát szeretném tisztázni, 
mégpedig a pedagógusnappal kapcsolatban. 
 
Iskolánk Szülői Munkaközössége évek óta egy 
tanári zsebkönyvvel és egy szál virággal 
köszöni meg pedagógusaink egész éves 
odaadó munkáját. Hosszú ideje az iskola 
szervezte ezt az ünnepséget saját költségén. 
Az idén ez az Önkormányzat, az Óvodai- illetve 
az Iskolai Szülők Közösségének volt 
megtisztelő feladata. 
 
A felmerülő költségekre való tekintettel  
Sarkadi-Nagy András polgármester úr 
megkeresett, hogy ha úgy adódna, be tudnánk-
e segíteni a kiadásokba? Én természetesen 
igent mondtam. Hogy miért? 165 gyerek jár az 
iskolánkba. Ha az általam felajánlott 10.000 Ft-
ot elosztom a gyerekek számával, akkor 
fejenként ez 60 Ft-ot jelent. És most tegye 
mindenki a szívére a kezét! Évente egyszer 
ennyit nem érdemelnek meg azok az emberek, 
akik nap, mint nap gyermekeinket nevelik, 
tanítják? 
 

Természetesen kritikát, tanácsot eddig is 
szívesen elfogadtam, és ezután sem zárkózom 
el előle. De, tisztelettel kérek mindenkit, ne 
azokat az embereket bántsák és alázzák meg, 
akiknek munkájukért cserébe inkább hálával, 
köszönettel és megbecsüléssel tartozunk. 

 

Megnyugtatásul 
közlöm mindazokkal, 
akik felháborodtak a 
pedagógusnap 
költségein, hogy a 
Szülői 
Munkaközösségnek a 
szokásos kiadásokon 
kívül (tehát a könyv és 
a virág) a pedagógusnap egyéb anyagi 
vonzattal nem járt. 
 

Köszönöm viszont azoknak a szülőknek a 
segítségét, akik idejüket nem sajnálva, szívvel-
lélekkel szorgoskodtak azon a délutánon, 
minden tiszteletet megadva az ünnepelteknek. 
Név szerint: Csekőné Szőke Mária, Darabos 
Tünde, Mencseliné Urbán Judit, Molnárné 
Mencseli Katalin, Ott Krisztina, Szőke Erika, 
Pozmicsné Farkas Mária, Vers Gáborné, 
Andrónyiné dr. Varga Ildikó. 
 

Végül, de nem utolsó sorban én kérek 
bocsánatot minden kedves Pedagógustól e 
sajnálatos incidens miatt. 
 

Mindenkinek jó pihenést, kellemes nyaralást 
kívánok! 

 
 

Szűcs Miklósné 
Iskolai Szülők Közösségének vezetője 
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Erzsébet királyné Általános Iskola - Búcsú a nyolcadikosoktól 
 

Az élet is mérföldkövekkel van szegélyezve, akárcsak 
Magyarország zöld lankáin a kedvesen kanyargó utak. 
A mai nap a ti életetekben is egy mérföldkő. Az elmúlt 8 
évben a megszeppent ovisból az iskola öreg diákjaivá 
váltatok. Ki-ki a maga módján magába szippantotta a 
tanítóitok, tanáraitok által fejetekbe gyömöszölni kívánt 
tudást, és emellett rengeteg más élménnyel is 
gazdagodtatok.  
Alsó tagozatban volt a legnehezebb feladatotok, amikor 
az írás-olvasás-számolás nagyon nehéz tudományát 
kellett elsajátítanotok. Ez volt az az eszköz, amellyel a 
felső tagozatban a sok ismeretet átvettétek.  
Amikor a rólatok készült, 8 év alatt felhalmozódott 
fényképeket nézegettem, magam is rácsodálkoztam, 
hogy a pici elsősökből, hogyan is válhatott ennyi 

majdnem kész felnőtt. A képek azt is megmutatták, hogy a tanuláson kívül mennyi kellemes élmény fűz még 
benneteket az iskolához, és egymáshoz. Majd, ha egyszer ezeket a képeket felnőtt korotokban 
osztálytalálkozón nézegetitek, felelevenítve egy-egy kirándulás, vagy jó buli emlékét, jusson eszetekbe majd 
az a két ember is, aki a legtöbb szeretettel, 
szinte tyúkanyóként terelgetett benneteket! 
Küldjetek akkor egy szeretetteljes mosolyt 
osztályfőnökeitek Niki néni és Gabi néni felé!  
A ti búcsúzásotokkal a mi életünkben is 
lezáródik egy szakasz, hiszen minden ember 
és minden osztály más, és 
megismételhetetlen. Elmentek, vállatokon a 
ballagó tarisznyával, amiben nem csupán a 
fénykép és a pogácsa van, hanem belőlünk, 
tanáraitokból is elvisztek egy-egy darabot. 
Kitől egy félmondatot, kitől egy gesztust, a 
tudományon túl csupa olyat is, ami csak az adott nevelőre jellemző. Ettől mi nem szegényebbek, hanem 
gazdagabbak leszünk. Mert az az apróság, amit belőlünk tovább visztek, majdan tovább száll a ti 
gyermekeitekre.  
Ne feledjétek, Cicero mondatát: Nemcsak magunknak születtünk, a jövő egy darabjai vagytok! 
Hogy milyenné válik az a jövő, az rajtatok is múlik. Ebből az iskolából kilépve rá fogtok jönni, hogy itt milyen 
könnyű dolgotok volt. Az iskola falain kívül a világot széthúzás, gáncsoskodás, a pénz hatalma, agresszió 

jellemzi. Ezért nagyon fontos, hogy tudjátok, 
szükség van rátok, szükség van a jóságotokra, 
tudásotokra és a mosolyotokra! Néha egy szívből 
jövő kacagás az egyébként elkeseredett 
emberekbe is új reményt önthet.  
„Életünkön keresztül mindig csak a jelent 
birtokoljuk és sohasem többet. A különbség csak 
az, hogy eleinte hosszú jövőt látunk magunk előtt, 
a vége felé pedig hosszú utat magunk mögött.” 
A hosszabb út még előttetek áll, de reméljük, 
felvérteztünk benneteket, mindavval a szükséges 
tudással - divatosan kompetenciával -, hogy a 

most következő nehezebb életszakaszotok során képesek legyetek az utatokon a lábatok elé gördülő 
nehézségek leküzdésében. 
Ha a ma esti bankett után nyugovóra tértek, gondolatban nyissatok egy tiszta füzetet, és próbáljátok megírni 
életetek következő időszakának forgatókönyvét! Engedjétek szabadon vágyaitokat és olyanokat írjatok e 
gondolatfüzetbe, amelyet ideális életnek képzeltek! A legfontosabb, hogy célt fogalmazzatok meg, amelyet 
kitűzve magatok elé, akarattal küzdjetek annak elérésére minden sírás-nevetés-kudarcok vagy siker árán! 
Amikor ezt a jövőt tervezitek, mindig jusson eszetekbe: tiétek a választás szabadsága! Választás jó és rossz 
között, aközött, hogy mihez kötelezitek el magatokat. És tietek a szeretet szabadsága: lehetőségetek van az 
élet legszomorúbb pillanataiban is azt is úgy szeretni, akit és amennyire csak akartok. Az útravalót tőlünk 
megkaptátok. Képesek vagytok a múltat reálisan összegezni, különbséget tudtok tenni az értékes és az 
értéktelen, az igaz és a hamis, a jó és a rossz között, hogy mindenkor hűséggel, tisztességgel állhassatok 
meg az emberek előtt.  
Itt vagyunk hát a kapuban, még egy könnycseppet elmorzsolunk szemünk sarkában, egy tétova intés, s a 
gyermek elballag. Ahogy a dal mondja: viszontlátásra hát! 

Igaz Sándor igazgató ballagási beszéde 
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Egy vicces, szakállas bácsi, avagy Rajta magyar! 
 

A nyirádi általános iskola immár hetedik alkalommal írt ki 
megyei olvasópályázatot. A díjátadásra 2010. május 21-én 
került sor a hagyományos Erzsébet napi megemlékezésen, 
ezúttal rendhagyó módon. A díjakat ugyanis Nógrádi Gábor 
regényíró adta át a díjazottaknak. /A felső tagozatos 
lányoknak Nógrádi Gábor: Az anyu én vagyok, a fiúknak 
Nógrádi Gábor: Petepite című ifjúsági regényét kellett 
földolgozniuk./  
 

A díjátadást egy író-olvasó találkozó tette még 
emlékezetesebbé. A találkozó elején az író ismertette 
életének, pályafutásának fontosabb állomásait. Elmondása 
szerint ő Puskás Öcsi III. szeretett volna lenni, csakhogy 
hiányzott egy fontos dolog ehhez, tudniillik nem tudott focizni. Írni viszont igen. 
Megtudtuk, hogy saját gyermekeiről mintázta a Gyerekrablás a Palánk utcában című regényének 
főszereplőit. A mű megfilmesítése előtt gyerekszereplőket válogattak, s pont az ő fiára esett a választás. 
Hát hogyne, mikor az ő jellemét vitte át a regénybe.  
A kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a Petepitét azért volt könnyű megírnia, mert férfi létére bele 

tudott helyezkedni az apa és fia gondolatvilágába. Az 
anyu én vagyok már sokkal nehezebb dió volt, hiszen egy 
nő és egy kislány fejébe nagyon nehéz belelátni, 
nemhogy még a gondolatait is kitalálni. Hiába, a nőkkel 
mindig csak a baj van. Ezt alátámasztandó elmesélte, 
hogy Petőfi Nemzeti dala eredetileg így kezdődött: Rajta, 
magyar. Érezte a költő, hogy ehelyett más kifejezést 
kellene keresnie, de Szendrey Júlia úgy fölidegesítette, 
hogy gondolkodni sem tudott. A Pilvaxban aztán 
férfitársai körében a következő javaslatot kapta: rajta 
helyett legyen talpra. Mert először talpra kell állnia az 
embernek, aztán jöhet a rajt. 
 

Az alkotó munka csak akkor lehet hatékony és örömteli, 
ha megfelelő elszántsággal, munkafegyelemmel és figyelemmel végezzük azt. Ezt ajánlotta a 
hallgatóság figyelmébe is.  
 

A találkozó végén könyveiből lehetett vásárolni, s igény szerint dedikálta is azokat. Köszönjük, kedves 
Nógrádi Gábor, ezt a jó hangulatú, páratlan előadást. 

Siposné Szalai Gabriella tanár 

 
 

 

Kicsit megkésve, Pedagógusnapra 
 

Pedagógussal, pedagógusokkal mindannyiunknak volt / van dolga életében. Vannak 
közöttük olyanok, akikre ha gondolok, melegséggel telik meg a szívem, és vannak olyanok, 
akiknek emlékét felidézve ma is végigfut a hideg a hátamon. Vagy így, vagy úgy, de mély 
nyomokat hagy bennünk az óvoda, iskola. Én most minden NYIRlevél olvasó nevében 
szeretettel és tisztelettel köszöntöm azokat a pedagógusokat, akik ezt a pályát hivatásuknak tekintik, akik 
minket, gyerekeinket és unokáinkat híddá feszülve, nap, mint nap saját gyerekeikként készítettek / 
készítenek föl arra, hogy megálljuk a helyünket az életben. 
 

„A tanár híddá feszül, s biztatja tanítványait, keljenek át rajta; majd miután megkönnyítette számukra az 
átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat.” (Nikosz 
Kazantzakisz) 
„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat 
szavaidtól.” (Carl William Buehner) 
„A tudomány izgalmas kaland. Ajtókat nyitogatunk, keressük az igazságot, s egyszerre ott van előttünk, 
mint mesebeli kincs, a maga kézzelfogható, tündöklő valóságában.” (Kosztolányi Dezső) 

„A tanár az a gyerek, aki legtovább jár az iskolába.” (Juhász Gyula) ☺☺☺ 
Kovács Károlyné szerk. 

http://www.citatum.hu/szerzo/Nikosz_Kazantzakisz
http://www.citatum.hu/szerzo/Nikosz_Kazantzakisz
http://www.citatum.hu/szerzo/Carl_William_Buehner
http://www.citatum.hu/szerzo/Kosztol%E1nyi_Dezs%F5
http://www.citatum.hu/szerzo/Juh%E1sz_Gyula
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Nagycsaládos egyesületi életünk eseményei, emlékei 
 

Május hónapban a sok borús, esős nap után 
nagy örömmel sorakozott 22-én 
egyesületünk apraja, nagyja a hagyományos 
családi napon, a kultúrház nagytermében. 
A rendezvényt Sarkadi-Nagy András 
polgármester úr nyitotta meg.  
 
Délelőtt sorversenyeken bizonyíthatta 
mindenki ügyességét. Azután volt: gyermek-
felnőtt totó, légvár, előadások, ügyességi 
versenyek, rendőrségi bemutató. Horváthné 
Marikától ismét elleshettük a diótorta 
készítésének fogásait. Versné Erika mesét 
vetített az apróságoknak, az ifjú fiúk és 
lányok bemutatták a jelenlévőknek tánc- 
illetve párbajtőrtudásukat. Mindeközben az 

üstben fortyogott a finom, vadhúsból készült pincepörkölt, a Vaskó család közreműködésével. Az 
ügyes háziasszonyok palacsintát sütöttek. Egy nagyon tartalmas és vidám, élettel teli napot tölthetett 
el mindenki, aki eljött és ott volt velünk.  

 
Nagyon szépen köszönjük mindazoknak, akik bármilyen formában támogatták rendezvényünket.  
 

Külön köszönet Csekőné Szőke Máriának és csapatának, az Önkormányzatnak, a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesületnek, Tóth Ferencnek, a Tapolcai Rendőrkapitányságnak, Kocsis 
Tamásnénak, Bokor Ferencnek, Németh Andrásnénak, a rock-is lányoknak, a párbajtőr 
bemutatósoknak.  
 
A másik nagy esemény, amelyre meghívást kapott egyesületünk, a Monostorapátiban megtartott 
Régiós Családi Nap volt. Ezen a reggelen is nagyon szép időben indulhattunk útnak, ki-ki 
autóbusszal, illetve az önkormányzat által biztosított kisbusszal. Nagyon szépen köszönjük az 
önkormányzat támogatását.  
Programokban itt sem volt hiánya senkinek sem. Egész napra találhatott elfoglaltságot magának 
minden odalátogató. Érkeztek családok Nagykanizsáról, Veszprémből, Várpalotáról, Bókaházáról. 
Non stop vetélkedők, sorjátékok, túrák, játszó- és kézműves házak, tűzoltó bemutató, mini 
konferenciák, kiállítás, íjászat, lovaglás és lovas kocsikázás várt bennünket. 
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5-6 nagy üstben forrott a finomabbnál finomabb gulyásleves, babgulyás és pincepörkölt. 
Desszertnek volt pogácsa és különböző fincsi sütemények. A gyermekek arcán itt is tündöklött  
egy-egy vidám oroszlán mosoly, pillangó, pókháló vagy 
éppen sárkány.  

 

Egyesületünk bevállalós tagjai, nagyon-
nagyon sikeresen vették az akadályokat 

a versenyeken. A kánya lányok és asszonyok néven részt vevő csapataink a sorversenyeken és 
kötélhúzásban is magas fölénnyel hozták el az első helyet és az ahhoz járó oklevelet.  
Mindannyian, akik ott voltak, nagyon jól érezték magukat, és fáradtan, de nagyon szép emlékekkel 
tértek haza. 
 

A nyár is tartogat még nekünk programokat bőségesen, mindenkinek kívánunk nagyon szép, 
kellemes és élményekben gazdag nyarat! 
 

NYINA EGYESÜLET  Borosné Rózsás Csilla egyesületi titkár 
 
 
 
 

Nyári tábor 
 

Kedves Gyerekek, kedves Szülők! Június 15-től hivatalosan is befejeződött a 2009/2010-es tanév, 
s a gyerekeknek megkezdődött a vakáció. 
A nyár folyamán kézműves játszóházba várjuk a gyerekeket, valamint idén is – a hagyományokhoz 
híven - Nyirád község Önkormányzata és a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásával 
szervezzük meg nyári napközis táborunkat 50 fő gyermek részvételével. 
 

A tábor időpontja:   2010. augusztus 9 – augusztus 13. 
    hétfőtől – péntekig: 8-tól kb. 16 óráig  
Tervezett helyszínek:  Művelődési Ház 
    Káli-medence 
    Pápa 
Programok főbb vonalakban: kalandozások a természetben, 
számháború; előadások, sportversenyek, vetélkedők; kézműves 
foglalkozások; strandolás és még sok jó dolog vár a táborozókra, 
vagyis kikapcsolódás és önfeledt szórakozás. 
 
Bővebb információ: a Szociális Segítő Központban személyesen 

Mohosné Sásdi Vandánál - (Sallai u. 1/A), vagy a következő telefonszámon: 06/70/33-85-701 
 

A későbbiek folyamán a játszóházzal, valamint a táborral kapcsolatban a hirdető táblákon is 
olvasható lesz információ. 
 

Várjuk megtisztelő jelentkezésüket, érdeklődésüket:  
Mohosné Sásdi Vanda családgondozó 
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Születés Hete és Baba-Mama Klub Nyirádon 
 

Két témát szeretnék ebben a cikkben említeni, 
mert mind a kettő közel áll a szívemhez. 
 

Először is néhány szó a Születés Hetéről: A 
Születés Hete az évnek az a kiemelt hete, 
amikor a családalapítással kapcsolatos fontos 
információk egy országos rendezvénysorozat 
keretében érhetők el az érdeklődők számára. A 
rendezvény célja a várandósok és családjuk 
minél szélesebb körű tájékoztatása több 
témában: a várandósságra való felkészülésről, 
várandósságról, szülésről, szoptatásról, 
gyereknevelésről és még nagyon sok fontos 
dologról.  

2010. május 7-én Nyirád is bekapcsolódott a 
rendezvénysorozatba. Ennek keretében 
tartottam babamasszázst a megjelent 
csecsemők és anyukájuk részére, illetve sor 
került a Baba-Mama Danoda elnevezésű 
foglalkozásra, ahol is az anyukák és apukák 
együtt énekeltek, mondókáztak csemetéjükkel.  
Szerencsére sok érdeklődő jelent meg, és 
meglátásom szerint jól is érezték magukat. 
Ennek jele, hogy felmerült az igény a 
rendszeresen megtartott foglalkozásra is.  
Ezúton szeretném megköszönni Valikának 
(Halász Valéria), hogy időt, energiát nem 
sajnálva felkészült, kijött és megajándékozta a 
gyerekeket. 

 
A Baba- Mama Klubról: Immár közel 5 éve hogy megalakultunk. Havonta találkozunk az Óvoda 
épületében, változó létszámmal. Akikkel régen kezdtünk, néhányan már az iskolapadot koptatják. 
Sajnos, most búcsúznunk kell az egyik alapító 
tagtól, Kovácsné Ágota óvó nénitől, mert a 
következő tanévet már a halimbai óvodában 
kezdi. Ezúton szeretném neki megköszönni 
még egyszer a sokévi munkát és kívánok 
neki még sok dolgos évet! 
 
Ám a klubba járók ne adják fel, a következő 
tanévben újra indulunk! 
 
(A rendezvény képei a tanácsadóban 
megtekinthetők.) 
 

Figyelmüket köszönöm: Piller Gabriella védőnő 

 

Gyermekorvosi tanácsadás / rendelés 
                                                                                                             

Rendel:     Némethné dr. Major Zsuzsa 
 

Következő alkalmak: 
                2010. július 5.  

                augusztus 2.          800 - 1030 

                szeptember 6. 
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Tisztelt Sportszerető Nyirádi Fociszurkolók! 
 

Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni községünk labdarúgásában történt eseményekről, változásokról, 
jövőbeni terveinkről. 2010. május 31-én véget ért a 2009-2010 bajnoki évad. Utolsó hazai 
mérkőzésünkön, Búcsúkor, a felnőtt csapat szépszámú nézőközönség előtt, sziporkázó, lelkes, jó 
játékkal, 8:1 arányban győzte le a vendég Noszlop SE együttesét. Gratulálunk felnőtt csapatunknak, 
hiszen ezzel a győzelemmel nagy örömet szereztek szurkolóinknak. Felnőtt csapatunk felemás 
szereplése a bajnokság alatt - sérülések, munkahelyi kötelezettségek miatti távollétek stb. miatt - sajnos 
csak a 11. helyre volt elég.  

Ifjúsági csapatunk 
azonban sokáig partiban 
volt a dobogós helyért, ám 
a sorozatos 
fegyelmezetlenségek és 
egyéb gondok miatt sajnos 
csak a 6. helyen végeztek. 
KÁR VOLT ÉRTE! A 
csapatok felkészítését 
2010. február hó óta, új, 
vidéki edző, Gőcze Gyula – 
a '80-as évek, Ajka Alu, 
valamint a Tapolcai 
Bauxitbányász SE egykori 
kiváló játékosa - végzi, 
akiről a szurkolói és 
játékosi vélemények 
egyaránt elismerőek, 

miszerint "Gyula Bát" nagyon megszerették, tisztelik, szakmai hozzáértését elismerik. Jelen pillanatban 
tárgyalásokat folytatunk az edző tevékenységének meghosszabbításáról.  

Tájékoztatom a sportolókat és a szurkolókat, hogy a VMLSZ 2010-2011 bajnoki évadra három megyei II. 
Oszt. Csoportot hozott létre (Veszprémi, Tapolcai, Pápai), csapataink a Tapolcai csoportban 
szerepelnek. 

Tapolcai csoport: Nemesgulács, Balatonederics, Révfülöp, Gógánfa, Balatonszepezd, Monostorapáti, 
Lesenceistvánd, Uzsa, Káptalantóti, Szigliget, Zalahaláp, Nyirád, Szentantalfa, Csabrendek. 

Szomorú hír: Két hónapon belül másodszor törték fel ismeretlen tettesek sportbüfénket, ahonnan 
hangtechnikai eszközöket, sörpad garnitúrákat, pavilon sátrat, evőeszközöket tulajdonítottak el. Kárunk 
mintegy 160.000 Ft. Ismeretlen tettes ellen rendőrségi feljelentést tettünk.  

Felhívás: 2010-2011 bajnoki évadra pártoló tagkártyák kaphatók az Elnökség tagjainál - 3.500 Ft/ évad 
-, kérjük támogassák egyesületünket. 

Tisztelettel: Fermos László 
Nyirád KSE elnöke 
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Figyelmet, trükkösök folyamatosan! 

 
Az év eddigi időszakában ismeretlen tettesek több törvénytisztelő, 
segítőkész állampolgár életét keserítette meg ismételten, az általuk 

elkövetett ún. „trükkös lopások” kategóriájába tartozó bűnelkövetések 
végrehajtásával.  

Az illetéktelenek újabb, merészebb ötletekkel, mondva csinált 
indokokkal próbálkoznak kapcsolatba lépni velünk, hogy a pillanatnyi 
alkalmat kihasználva eltulajdonítsák felügyeletünk nélkül maradt 
értékeinket, vagyontárgyainkat! 
 
Íme néhány trükkös módon elkövetett lopás – sajnos megtörtént - 
esete, melyekből kitűnik az emberi tényező állandósága, mely nem 
más mint a figyelmetlenség! 
 
 
Tapolcai károsult háziorvosa tett róla 
bejelentést, miszerint 2010. február 27-én a 
délutáni órákban 13.30 óra körüli időben 
betegénél személyesen jelentkezett egy 
ismeretlen nő, aki magát a „meglátogatott” új 
asszisztensnőjének adta ki. Az ismeretlen azzal 
érkezett, hogy őt a háziorvos irányította a 
beteghez, mivel fél áron tud részére kínálni egy 
a páciens betegségének kezeléséhez 
elengedetlenül szükséges orvosi műszert. A 
betegtől 40.000 Ft összegű előleget csalt ki 
azzal, hogy a műszer vételárából fennmaradó 
összegért később visszamegy a gép tényleges 
leszállításával egyidejűleg. A páciens a távozó 
„asszisztens nő” által használt gépkocsi 
forgalmi rendszámát azonban feljegyezte.  
 
2010. április 10-én a sértett lánya tett 
bejelentést, hogy édesanyjától vélhetően 
trükkös lopás módszerével pénzt tulajdonítottak 
el. A károsult tapolcai idős édesanya beszámolt 
róla, hogy a pénz hiányának észlelése előtt pár 
nappal két ismeretlen személy járt nála, akik 
név szerint unokájára hivatkozva azzal álltak 
elő, hogy a fennálló 10.000 Ft összegű pénzügyi 
tartozást hoztak vissza neki, viszont csak 
20.000 Ft-os bankjegyük van. Megkérték hát így 
az idős asszonyt váltsa fel a bankjegyet, aki 
jóhiszeműen a szekrényben lévő kézitáskáját 
megnyitva szándékozta a kérést teljesíteni. Kis 
idő múlva azonban közölték vele, hogy már 
nincs rá szükség, mivel emlékezetük szerint a 
ház előtt parkoló gépkocsijukban van 10.000 Ft-
os. Ezzel távoztak is a lakásból, mint kiderült az 
idős asszony által összegyűjtött és 
kézitáskában lévő összeggel, melyet egy 
óvatlan pillanatban emeltek el a pénzváltása 

során önként segítőszándéktól vezérelve 
megmutatott helyről.  
 
Természetesen vannak a fenti bűncselekmény 
vonatkozásában pozitív, követendő jellegű 
példák is. Erre tanulság a következő néhány 
sor: 
 
2010. március 17-én a déli órákban 
Balatonedericsről tettek telefonon bejelentést, 
miszerint négy ismeretlen nő bement a 
bejelentővel szemben lévő szomszédjának 
tulajdonát képező ház udvarára, ahova a 
„hívatlanok” elküldése érdekében családtagját 
kérte meg. A bejelentő elmondta, hogy rokona 
kérdőre vonta az ismeretleneket, akik 
válaszként ágyneműk és takarók árusítását 
jelölték meg. A rokon ébersége és 
határozottsága révén a négy ismeretlen nő 
sietve távozott a szomszéd udvarából, 
bepattantak a járó motorral már az utcán 
várakozó férfi személy által vezetett gépkocsiba 
és elhajtottak. A helyszínen elvégzett 
adatgyűjtés során megállapítást nyert, hogy a 
lakóháztól értéket nem tulajdonítottak el a 
„váratlan vendégek”. 
 
Alkalmazzák kérem a szükséges magatartási 
formákat, mellyel hatékonyan és egyszerűen 
védekezhetünk: a visszakérdezés, a kellő 
gyanakvás.  
 
Tartsák ezentúl is mindig szem előtt: A 
hivatalok nem járnak kinn a lakóhelyüknél, 
ha mégis, arról előre írásban értesítik 
Önöket! Pénzt, nyugdíjat kizárólagosan a 
postás hoz a házhoz!   

 
Molnár András r.fhdgy. 

Tapolcai Rendőrkapitányság, megelőzési előadó 
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Biztosítási védelem 

a napjainkban egyre sűrűbben előforduló természeti katasztrófák esetére 
 

2010-ben a rendkívül szélsőséges időjárás következtében jelentős károk keletkeztek és 
keletkezhetnek otthonainkban. A leggyakoribb kártípus egyértelműen a vihar. A viharkárok 
számában a legnagyobb arányt a felhőszakadás jelenti. Emellett jelentős esemény a villámlás, 
a jégeső, a szélvihar és az árvíz. Az árvíz településünket szerencsére nem érinti. A káreseményenkénti 
átlagkár a 2009-es 40.000 Ft-ról 2010-ben 110.000 Ft-ra emelkedett. Magyarországon 2010.06.20-ig  
195.000 káresemény bejelentés történt, a károk értéke meghaladja a 31 milliárd forintot. Otthonunk  
személyes életterünk, családi életünk helyszíne. Lakásunk, személyes tárgyaink óvó gondoskodást és 
védelmet érdemelnek, hogy a mindennapok gondját letéve a hazatérés örömteli esemény legyen. Ebben  
segít a Generali Házőrző családiotthon-biztosítása. Három módozat közül lehet választani: Ideál, Optimál, 
Prémium. Mindhárom csomagban alapfeltételként szerepel a fenti károk megtérítése önrész nélkül. A 
biztosítás díja lakásonként a lakás típusától, nagyságától, építési évétől, felszereltségétől és a módozati 
besorolás szerint változik. 
 

 

Részletes tájékoztatás, szerződéskötés: Papp Attila Generali Zrt. értékesítési tanácsos 
Képviselet: Nyirád, Hámán Kató u. 8., tel.: +36/20/923-78-84; telefon/fax: 06-88-235-350  
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GÓLYAHÍREK 
 

Örömmel számolunk be arról, hogy az elmúlt három hónapban 8 kisbabával gyarapodott Nyirád lakossága. 

Megszületett 
 

Leopold László és Bodó Márta kislánya, Sára 

Kiss Csaba és Gyalog Éva kisfia, Levente 

Kiss Tibor és Feke Ramóna kislánya, Szófia 

Hock Péter és Borsos Anikó kisfia, Máté 

Berki Barnabás és Fekete Tímea kislánya, Mirella 

Horváth Mihály és Pajer Andrea Erzsébet kisfia, Kevin Krisztofer 

Molnár József és Vrábel Eszter kislánya, Csenge 

Németh Gábor és Léránt Judit kisfia, Bence 
 

SOK ÖRÖMÖT ÉS JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK MINDANNYIUKNAK! 
 

 

HÁZASSÁGKÖTÉS 
 

Balog Gergely és Horváth Renáta, 

Mohos Róbert és Sásdi Vanda 

a legújabb házaspár Nyirádon. 
 

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

 
 

A KÖZSÉG HALOTTJAI 
 

Az elmúlt időszakban a következő nyirádi lakosoktól vettünk végső búcsút. 
 

Szokoli Imre 80 éves,  
Szabó Ernőné Kovács Teréz 84 éves, 
Tulok Károlyné Hock Erzsébet 89 éves, 
Puha Gyula 53 éves, 
Ihász-Kovács Győző 76 éves korában hunyt el. 

 

A hozzátartozóknak őszinte részvétünk! 
Kovács Károlyné anyakönyvvezető 

 
 

 
 

Környező városaink okmányirodáiban az ügyfélfogadás rendje a következő: 
(Az ügyintézést megelőzően kérjenek telefonon időpontot!) 

 
  Tapolcai Okmányiroda    Ajkai Okmányiroda   Devecseri Okmányiroda 
         Hősök tere 15.     Szabadság tér 12.              Petőfi tér 1. 
          06-87/511-150        06-88/521-130            06-88/512-630 

 
hétfő:   12 – 17.30  hétfőtől – szerdáig:  7.45 – 16.00  hétfő:  7.30 – 15.30 
kedd:   8 – 16  csütörtök:                     zárva  kedd:                    zárva 

szerda:     8 – 16  péntek:                     7.45 – 12.00  szerda:   7.30 – 15.30 
csütörtök:  8 – 13       csütörtök:  7.30 – 13.30 
péntek:     8 – 11.30      péntek:  7.30 – 12.30 
 
 
Alapító, kiadó és a kiadásért felelős: Nyirád Község Önkormányzata 
8454 Nyirád, Szabadság u. 3. tel./fax: 88/235-001 
e-mail:  nyiradph@vnet.hu 
Nyilvántartási szám: 3.4.1.1787/1999. 
Megjelenik háromhavonta, 750 példányban 
Sokszorosító szerv:             Kölcsey Nyomda Kft.  
Sokszorosítás helye, ideje: 8300 Tapolca, Batsányi u. 1. 
                                            2010. június 30. 
 

 
Megrendelés száma:          365-5/2010. 
 
Felelős szerkesztő:             Nagy Gábor 
Szerkesztőbizottság tagjai: Kovács Károlyné 
                                            Sarkadi-Nagy András  
Nyomdai előkészítés:          Kovács Károlyné 
                                            Némethné Vratnik Irén 
 

 


