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Önkormányzati hírek 
 

» Önkormányzatunk 14.601.000 Ft 
támogatást nyert a Belügyminisztérium 
által ez év tavaszán kiírt pályázaton, 
mellyel az általános iskola alsó 
tagozatos épületének fűtés-
korszerűsítése, külső hőszigetelése, 

bejárati ajtó cseréje, világítótestek cseréje és vizesblokk felújítása valósulhat meg. A pályázati 
támogatáshoz önkormányzatunk 3.650.250 Ft önerőt biztosít. 
 

» Szintén pályázati úton, az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból, falumegújítás és -fejlesztés 
érdekében nyújtandó támogatással valósulhat meg a 
művelődési ház külső felújítása. 14.963.849 Ft 
támogatással és 3.750.000 Ft önerővel. A homlokzatok 
teljes felületén új alapvakolat és új színezés készül, a 
nyílászárók köré homlokzati díszek, valamint új 
ablakpárkányok kerülnek. A bejárati lépcsők el lesznek 
bontva, új lépcsők épülnek, és az épület részleges 
akadálymentesítése is megvalósul. A ház ÉNy-i 
megsüllyedt sarka aláalapozással lesz kijavítva, az épület körül a közlekedésre használt területen 
esztétikus térburkolat készül, valamint a korlátok és a létra is fel lesznek újítva. 
 

» Önkormányzatunk az Új Széchenyi Terv keretében az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és 
Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázaton 250 db komposztáló 
berendezést nyert, amely 1 m3-es űrtartalmú, tölgyfa komposztáló láda. Az önkormányzat plakátok 
kihelyezésével felhívást tett közzé a lakosság számára a berendezés igénylésére vonatkozóan, a ládák 
ünnepélyes keretek között, július 2-án lesznek átadva az igénylőknek. (Részletek a 20-21. oldalon) 
 

» A képviselő-testület döntése szerint az idei falunap 2011. szeptember 17-én kerül megrendezésre. 
 

Sarkadi-Nagy András polgármester 

 
 
 

Önkormányzati rendeletek kihirdetése 
 

Az elmúlt félév során a következő önkormányzati rendeleteket alkotta meg Nyirád Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 

1/2011. (I.15.) önkormányzati rendelet az ivóvíz-szolgáltatás és csatornahasználati díj megállapításáról 
2/2010. (II.16.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezetőt megillető díjról 
3/2011. (III.4.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
4/2011. (IV.15.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 
5/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról 
6/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet a 2010. évi zárszámadásról és pénzmaradvány elszámolásról 
7/2011. (IV.29.) önkorm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 
8/2011. (VII.4.) önkormányzati rendelet a 2011. évi költségvetés módosításáról 
 

A hatályos rendeletek a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, a községi könyvtárban és községünk 
honlapján - www.nyirad.hu - rendelkezésre állnak. 

Lovasi Erika jegyző 

http://www.nyirad.hu/
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GYERMEKVILÁG 
 

Áprilisban gyermekeink nagy örömére a Nyitnikék Óvodába is megérkezett a nyuszi. A Szülők 
Közössége segítségével minden csoport meglepetésekkel teli fészekben talált rá a húsvéti 
ajándékokra. 
 

A nagycsoportos fiúk a Bozsik Program 
keretében részt vettek Tapolcán a Nyuszi 
Kupán. Gyermekeink számára nagy élményt 
jelentett a versenyen való részvétel, ahonnan 
emléklappal, serleggel és ajándékokkal tértek 
haza. 
Május első vasárnapján az óvodában ünnepi 
műsorokkal köszöntöttük az Édesanyákat és a 
Nagymamákat. A középső csoportosok a 

Szociális Segítő Központ időseit is versekkel, 
dalokkal örvendeztették meg Anyák Napja 
alkalmából. 
Május közepén a Pegazus Színház bérletes 
előadását tekinthették meg a középső és 
nagycsoportos gyermekek a Művelődési 
Házban. Nagyon örültünk, hogy lehetőségünk 
volt az idén is részt venni ezen a színvonalas 
előadássorozaton. 

 

Ebben az évben is megrendeztük a Nyitnikék 
napot, mely sok érdekes programot 
tartogatott minden résztvevő számára. 
Óvodásainknak sportversennyel indult a nap, 
mely lebonyolításában sok segítséget 
kaptunk a szülőktől, vállalkozóktól. Értékeltük 
és jutalmaztuk a Föld Napjára kiírt 
pályaműveket. A beérkezett munkákból és 
régi mesekönyvekből készült kiállításainkat is 
megtekinthették vendégeink. A nap során 
Rosta Géza megzenésített versekkel 
szórakoztatta ovisainkat és az iskola alsó 
tagozatosait. Szívesen vettek részt a 
Szociális Segítő Központ idősei is a zenés 

programon, hiszen már ismerősként találkozhattak a gitáros előadóművésszel. Meghívott 
vendégeink Tolnai Andrásné Ajka Városi Óvodák vezetője, óvodai szakértő, szaktanácsadó, 
Marosi Miklósné óvodai szakértő, szaktanácsadó, Molnárné Budai Angelika NOE Balaton Régió 
vezetője, Sarkadi-Nagy András polgármester és Igaz Sándor igazgató megtisztelték 
ünnepségünket. 
 

A Nyitnikék napon Óvodánk csatlakozott az 
Együttműködő iskola – Együttműködő 
társadalom elnevezésű mozgalomhoz, mely 
7 lépésének segítségével fontos értékeket, 
mentális iránytűt jelent az óvoda és a 
családok együttműködésének 
megújításához, partnereinkkel való 
kapcsolatunk fenntarthatóságához, 
fejlesztéséhez. Ezen a napon 2011. május 
18-án az ország 10. intézményeként lettünk 
EMI ÓVODA. A Magyar Pedagógiai 
Társaság tagja, az EMI mozgalom vezetője 
Monoriné Papp Sarolta avatta fel 
intézményünk homlokzatán az EMI molinót. Nevelőtestületünk a mozgalom hét lépésében 
megfogalmazottak szerint végzi nevelőmunkáját, és törekszik az együttműködése, a reális 
igényeknek való megfelelésre: 
 

1. Légy számomra elérhető és megszólítható! 
2. Avass be szándékaidba, adj nekem alapos tájékoztatást mindarról, ami engem is érint! 
3. Gondoskodj róla, hogy elvárásaid világosak és egyértelműek legyenek számomra! 
4. Figyelj rám! Kérj tőlem gyakran visszajelzést! 
5. Fogadd elfogulatlanul a viselkedésemet, kezeld tárgyszerűen a visszajelzéseimet! 
6. Vedd figyelembe körültekintően a véleményemet, vonj be engem is a problémák megoldásába! 
7. Válaszlépéseid legyenek irántam méltányosak és igazságosak! 
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Május végén került sor az óvodai beíratásra. A 2011/2012-es nevelési évre 22 gyermeket írattak 
be. A felvételt nyert gyermekek névsora az óvoda hirdetményei között olvasható. 
 
Júniusban a középső- és nagycsoportosok számára kirándulást szerveztünk a Veszprémi 
Állatkertbe. A gyermekek nagyon jól érezték magukat a megszépült, sok újdonságot nyújtó 
állatkertben. 
 
Június ötödikén tartottuk óvodánkban a 
nagy-csoportosok ballagását és az 
évzáró ünnepségünket. 19 
nagycsoportos búcsúzott az óvodától 
és kezdi meg tanulmányait az első 
osztályban. Az óvodai önfeledt játékot 
felváltja az iskola, a tanulás. Hoffmann 
Istvánné Éva tanító néni segítségével 
megismerkedhetnek a betűk és 
számok világával. Azt kívánjuk, hogy 
sok örömöt jelentsen ennek az új 
birodalomnak a felfedezése! 
 
Az óvoda 2011. júniustól nyári napirend 
szerint működik, a gyermeklétszámot 
és a szülői igényeket figyelembe véve 
összevont csoportokkal. Az intézmény 2011. augusztus 1-jétől augusztus 19-ig zárva tart. Nyitás: 
2011. augusztus 22-én (hétfőn), 22-től augusztus 31-ig összevont csoporttal várjuk a gyermeket. 

 
 
 
A gyermekcsoportok elosztása a 
2011/2012-es nevelési évre 
augusztus végéig történik meg. 
Jeleket választani a nyári leállás 
után, augusztus végéig lehet. 
 
 

Vers Istvánné tagintézmény-vezető 
 

 
 
 

Vajai Lászlóné Irénke több mint 40 év fáradhatatlan, 

példamutató munkában eltöltött idő után nyugdíjba vonul. Harminc 
évet töltött óvodánkban dajka néniként. Köszönjük az együtt töltött 
éveket, hogy mindig számíthattunk Rád! Sok szeretettel búcsúzunk 
Tőled, kívánunk még, hosszú, boldog és tartalmas nyugdíjas éveket, 
erőben, egészségben. 

 
Nyitnikék Óvoda dolgozói 

 
 
„Elmúlik, mint száz más pillanat 
S tudjuk mégis múlhatatlan, 
Mert szívek, őrzik nem szavak.” 
 
                             (Végh György) 

 
 
 



NYIRlevél  XIII. évfolyam 2. szám                                  - 4 -                                                       2011 június 
 
 

Erzsébet királyné Általános Iskola 
 

Az elmúlt időszak is rendkívül eseménydúsan telt el iskolánkban. Április közepén egy hatalmas 
konténer gördült be intézményünk udvarára, jelezvén, hogy újra itt a papírgyűjtés ideje, mely évek 
óta sikeres tavaszi programunk. Idén is rengeteg papírt gyűjtöttek lelkes tanítványaink. A 
képzeletbeli dobogó első helyezését az 5. osztály tanulói érdemelték ki (2.330 kg), a második 
legtöbb papírt gyűjtő csapat a 6. osztály (1.530 kg) és a dobogó harmadik fokára a 2. osztály kis 
nebulói állhattak fel (1.229 kg). Minden osztály teljesítményének megfelelő pénzösszeget kapott, 
mellyel osztálypénzüket gyarapíthatták. 

 
Május 21-én délelőtt rendeztük a VIII. Megyei 
Erzsébet királyné Olvasópályázat 
eredményhirdetését az Erzsébet szobornál, 
szikrázó napsütésben. Idén is temérdek munka 
érkezett. Intézményünkből 2 tanuló vehetett át 
elismerést munkájáért. Különdíjban részesült 
„Legszebb rajz” kategóriában Szőke Péter 
Flórián 3. osztályos tanuló (Felkészítő: Szőkéné 
Horváth Klára) és az olvasópályázat II. 
kategóriájában (5 - 8. osztály) 3. helyezést ért el 
Andrónyi Márton 6. osztályos tanuló 
(Felkészítő: Andrónyiné dr. Varga Ildikó). 
Gratulálunk a díjazottaknak és felkészítőiknek. 
 

Az Erzsébet-nap délután Gyermeknappal folytatódott. Tartalmas, változatos programok közül 
választhattak tanítványaink. Szerencsére az időjárás is kegyeibe fogadott bennünket. Csodálatos, 
perzselő napsütésben élvezhettük a 
Gyermeknapot. A Szülői Munkaközösségnek 
köszönhetően egy ínycsiklandozó jégkrém 
oltotta a gyermekek szomját a nagy melegben. 
Külön köszönet Bokor Ferencnek és kedves 
feleségének Bokorné Tasner Mártának, hogy 
ugráló várukkal - melyet egész délutánon 
keresztül élvezhettek tanulóink - színesítették 
programjainkat. Az iskola udvarán egy kedves 
lufi bohóc szórakoztatta a kicsiket, nagyokat 
egyaránt, miközben izgalmas kézilabda- és 
focimeccsen szurkolhattunk kis sportolóinknak, 
majd Szunyogné Bogdán Hajnalka tanárnő és 
csapata karate bemutatóját tekinthettük meg. 
A Gyermeknap diszkóval végződött. 

 
Június 10- én délelőtt elbúcsúztunk végzőseinktől. A 
hetedik osztályosok nevében Újszászi Péter köszönt el 
társaitól, a ballagók megható búcsúbeszédét Baráth 
Barbarától hallhattuk. A ballagási ceremónia Igazgató Úr 
beszédével folytatódott. Ünnepélyünket Kálmán Kíra és 
Somogyi Kinga szép szavalata, az alsós furulyaszakkör és 
Andrónyi Márton 6. osztályos tanuló gitáros produkciója 
színesítette. 
 
Tanítványaink idén is remekül szerepeltek a különböző 
tanulmányi-, rajz-, illetve sportversenyeken. 
 
A tapolcai Bárdos Iskola rajzversenyén őskori 
barlangrajzával Borbély Boglárka 1. osztályos tanuló 3. 
helyezést ért el. 
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Andrónyi Réka 2. osztályos tanuló 
rengeteg versenyen vett részt, és 
gyönyörű eredményeket ért el. Kenguru 
matematika verseny megyei 2. hely, 
ORSZÁGOS 28. hely. Kazinczy 
Helyesíró: 10. hely. Szivárvány 
Természetismeret: ORSZÁGOS 5. hely. 
Szivárvány Matematika: ORSZÁGOS 
10. hely. Gárdonyi Logikai Matematika: 
ORSZÁGOS 3. hely. Réka Mozaik 
levelezős versenyének ORSZÁGOS 
eredményei: anyanyelv 31., 
környezetismeret 12., matematika 62., 
és általános műveltségből 6. helyezést 
ért el, melynek alapján meghívást kapott 
az országos díjkiosztóra, Szegedre. 
 

A 2. osztályból négyen vettek részt a Szivárvány levelezős versenyeken (Matematika, Kis 
nyelvész, Természetismeret): Andrónyi Réka mellett Sipos Mercédesz, Somogyi Vanessza és 
Vajda László csak 1-2 ponttal maradtak le a döntőbe jutástól. 
- Fercsák Gina Roxána 2. osztályos tanuló Bendegúz Matematika ORSZÁGOS levelezős 
versenyén teljesítményéért ezüst minősítésben részesült, ill. részt vett Tapolcán Adrónyi Réka és 
Sipos Mercédesz társaságában Kazinczy helyesíró versenyén. 
- Dombi Liliána 2. osztályos tanuló Gárdonyi Országos levelezős versenyén ért el szép helyezést. 
 

A 2. osztályos tanulók az iskolai Ki mi tud?-on minden kategóriában szép helyezéseket értek el: 
versmondás : Somogyi Sára 1. hely, ének: Andrónyi Réka 1. hely, színjátszás: 2. osztály 1. 
helyezés, néptánc: Andrónyi Réka, Boros Ákos, Dombi Liliána 1. hely. 
 

A halimbai iskola által rendezett Dr. Szalai Miklós Emlékversenyén alsósaink a 2. helyet szerezték 
meg Fehér Fatima 1. osztályos tanuló, Dombi Liliána 2. osztályos tanuló, Szőke Péter 3. osztályos 
tanuló és Somogyi Kinga 4. osztályos tanuló személyében. 
 

A 3. osztályosok eredményei:  
Cili Virág: Mesevetélkedő, Ajka, 1-2. ford. Mesevetélkedő, Csabrendek, 4. hely. Kenguru Matek, 
megyei, 20. hely. Kazinczy Verseny, matek, 18. hely. Zrínyi Matek.  
Darabos Bálint: Mozaik levelezős verseny, természetismeret (bejutott az országosra, de betegség 
miatt nem tudott elmenni).  
Szép Adrián: Mesevetélkedő, Ajka, 1-2. ford. Kazinczy verseny, nyelvtan, 29. hely.  
Szőke Péter: Mesevetélkedő, Ajka, 1-2. ford. Mesevetélkedő, Csabrendek, 4. hely. Kazinczy 
verseny, nyelvtan, 32. hely. Szalay Emlékverseny, Halimba, 2. hely. Erzsébet napi olvasó pályázat 
rajz kategória, különdíj. Ki mit tud? furulya 2. hely., Szilágyi Boglárkával együtt.  
Takács Tamás: Ajka, szavalóverseny. Kazinczy verseny, matematika, 34. hely.  
Tasner Zsófia és Bihary Dorina a Kazinczy versenyen vett részt, előbbi matekból, utóbbi 
nyelvtanból teljesített szépen.  
Bendegúz levelező versenyen Szilágyi Boglárka, Darabos Bálint és Szabó Benjámin vett részt. 
 

Somogyi Kinga 4. osztályos tanuló kitűnő tanulmányi munkája mellett a Szivárvány levelezős 
versenyén matematikából a maximális pontszámot érte el, az ORSZÁGOS versenyen 14. lett. 
Anyanyelvből, Környezetismeretből is szép eredményeket ért el (2 pont híján érte el a legnagyobb 
pontszámot). Mozaik internetes levelezős versenyén matematika és magyar tárgyakból is 
remekelt. Mozaik ORSZÁGOS matematika versenyen 14. lett. Gárdonyi ORSZÁGOS logika 
versenyen 14. helyezést ért el. Kinga csapattagként részt vett a csabrendeki területi 
mesevetélkedőn, ahol a 4. helyezést szerezték meg, a Zrínyi matematika versenyen, a Kenguru 
matematika versenyen és a Ki mit tud?-on furulya kategóriában 2. lett. 
 

Kálmán Kíra 4. osztályos tanuló kitűnő tanulmányi átlaga mellett részt vett a területi versmondó 
versenyen, a csabrendeki mesevetélkedőn és a Ki mit tud?-on is furulyázott csapatával, itt a 3. 
helyezést szerezték meg. 
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Szabó Joachim jeles tanulmányi munkája mellett számtalan mesemondó és szavalóversenyen vett 
részt. ORSZÁGOS Nagy László szavalóversenyen a felnőttek között szerepelt. Területi versenyei: 
Mesemondó verseny, Devecser: 2. hely. Vörösmarty szavalóverseny, Ajka: 1. hely. Fekete István 
szavalóverseny, Ajka: 1. hely. Ki mit tud? mesemondó verseny: 1. hely. 
 

Németh Dénes 5. osztályos tanuló is gyönyörű eredményekkel tért haza rengeteg megmérettetésről. 
Zrínyi matek megyei verseny: 2. hely. Logo programozási megyei verseny: 7. hely. Kalmár matek 
megyei verseny: 2 hely. Gárdonyi matek ORSZÁGOS: 20. hely. Dénes ezeken kívül szerepelt Kenguru 
matek (Megyei 24. hely), Bátaszéki matek, Bólyai megyei anyanyelvi versenyen csapattagként, 
Kenguru matek ORSZÁGOS versenyén, és részt vett Gárdonyi matek levelezős versenyén, vívásban 
és labdarúgásban is szép eredményeket ért el. 
 

Andrónyi Márton 6. osztályos tanuló kiváló eredményei: Kenguru megyei matematika verseny: 30. hely. 
Területi alapműveleti verseny: 11. hely. Mozaik magyar nyelv ORSZÁGOS: 56. hely. Mozaik 
matematika ORSZÁGOS: 62. hely. Mozaik természetismeret ORSZÁGOS: 63. hely. Mozaik történelem 
ORSZÁGOS: 55. hely. Gárdonyi matek ORSZÁGOS: 15. hely. Szivárvány komplex verseny 
ORSZÁGOS: 13. hely. Márton ezen kívül szerepelt Berecz Olivér és Csekő Kíra társaságában a 
Kossuth anyanyelvi versenyen Ajkán, itt 1. helyezést értek el. 
 

Csekő Kíra 6. osztályos tanuló a Bendegúz Nyelvész megyei versenyén a 12. helyet szerezte meg, és 
szépen szerepelt különböző vívóversenyeken is. 
 

Szücs Kitti 6. osztályos tanuló Bendegúz Nyelvész megyei döntőjében a 30. helyezést érte el. 
 

Németh Dániel 7. osztályos tanuló is számtalan versenyen szerepelt. Kenguru matek megyei: 19. hely. 
Logo megyei programozási verseny: 4. hely. Kalmár matek megyei: 2. hely. Gárdonyi matek 
ORSZÁGOS: 22. hely. Dani levelezős versenyen (Gárdonyi matek), Zrínyi matek, Bolyai 
matekversenyen is tisztességesen helytállt. A tanulmányi versenyeken kívül vívásban is remek 
eredményeket produkált. 
 

Adrónyi Tamás 8. osztályos tanulónk idén is gyönyörű eredményeket ért el szorgalmának és tudásának 
köszönhetően. Zrínyi matek megyei: 19. hely. Kenguru matek megyei: 4. hely. Logo számítástecnika 
megyei: 3. hely. Kalmár matek megyei: 3 hely. Bendegúz Nyelvész megyei: 15. hely. Bólyai matek 
megyei (csapatverseny): 7. hely. Mozaik Biológia ORSZÁGOS: 5. hely. Mozaik Nyelvtan ORSZÁGOS: 
10. hely. Mozaik Földrajz ORSZÁGOS: 36. hely. Mozaik Fizika ORSZÁGOS: 8. hely. Mozaik Kémia 
ORSZÁGOS: 9. hely. Mozaik Matek ORSZÁGOS: 17. hely. Mozaik Történelem ORSZÁGOS: 25. hely. 
Mozaik Informatika ORSZÁGOS: 24. hely. Gárdonyi matek ORSZÁGOS: 10. hely. Mozaik levelezős 
ORSZÁGOS verseny eredményei: informatika 48. hely, matek 32. hely, kémia 5. hely, történelem 69. 
hely, biológia 16. hely, nyelvtan 20. hely, földrajz 4. hely, fizika 23. hely, Mozaik Angol 57. hely. 
Gárdonyi matek ORSZÁGOS levelezős verseny: 9. hely. Zrínyi matek ORSZÁGOS levelezős verseny: 
45. hely. Ezeken a versenyeken kívül Tamás még részt vett a Bátaszéki megyei matek és az 
Alapműveleti megyei matematika versenyén is. 
 

Diákjaink sportversenyekben is jeleskedtek. A megyei atlétikai verseny Veszprémben került 
megrendezésre, melyen több tanulónk is részt vett. Vers Kinga 7. osztályos tanuló a III. korcsoportos 
kislabda dobásban a 4. helyet szerezte meg. Vass Szimonetta 7. osztályos tanuló távolugrásban III. 
korcsoport 5. helyezettje, míg súlylökésben Reiner Bence szintén 7. osztályos tanuló IV. korcsoport 8. 
helyét érdemelte ki. 

Az „Iskola legjobbja” pályázat eredménye 
                     Alsó tagozat 
 

I. Andrónyi Réka 2. osztályos tanuló 
II. Somogyi Kinga 4. osztályos tanuló 
III. Kálmán Kíra 4. osztályos tanuló 
IV. Szabó Joachim 4. osztályos tanuló 
V. Szőke Péter Flórián 3. osztályos tanuló 
VI. Dombi Liliána 2. osztályos tanuló 
 

                     Felső tagozat 
 

I. Andrónyi Tamás 8. osztályos tanuló 
II. Andrónyi Márton 6. osztályos tanuló 
III. Németh Dénes 5. osztályos tanuló 
IV. Németh Dániel 7. osztályos tanuló 
V. Csekő Kíra Vanessza 6. osztály tanuló 
VI. Berecz Olivér 6. osztályos tanuló 
 

 

Iskolánk nevelőtestülete és a magam nevében  
BÜSZKÉN GRATULÁLOK tanítványainknak! 

Reméljük, minden kedves tanítványunknak és kollégánknak sikerül 
feltöltődnie a nyári szünidő alatt, és szeptemberben újult erővel, 

lelkesedéssel kezdhetjük a következő tanévet! 
 

Kocsis Edina pedagógus 
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SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT HÍREI 
 
8454 Nyirád, Sallai u. 1/A       „A feléd nyújtott kezet csak megfogni szabad, 
06 / 70 / 338 – 5701         elengedni vétek,eldobni átok, 
06 / 30 / 568 - 8597          hisz egymásba simuló kezek tartják össze a világot.” 

 
→ Idősek Klubja 
- Áprilisban az intézmény tavaszi díszítésével, 
különböző kézműveskedésekkel vártuk a 
húsvétot, 
- lelkünket egy sümegi, többek között a 
ferences templomban tett látogatással, 
közös imádsággal, a templom udvarába épített 
keresztút körbejárásával készítettük fel.  
- Klubtagjainkkal közösen megkezdtük az 
udvar rendezését, virágágyás kialakítását.  
- Május 2-án anyák napja alkalmából mind az 
intézmény dolgozói, mind a helyi óvodások 
verses, dalos műsorral és apró ajándékokkal 
köszöntötték az idősek klubja meghatódott 
tagjait.  

- Május 18-án, az Óvoda Nyitnikék napján klubtagjaink részt vehettek Rosta Géza gyerekeknek 
tartott zenés műsorán, melyen jól éreztük magunkat, ezúton is köszönjük. 
- Május hónapban meghatározó volt a klub életében a dalolás, a zene. Klubtagjaink szinte minden 
nap dalra fakadtak, új énekeket tanultak.  
- Június 7-én 6 klubtagunk a nyirádi idősek klubját képviselve részt vett a Nyugat-dunántúli 
Regionális Szociális Módszertani Központ által szervezett Ki–Mit–Tud-on és a kapcsolódó 
programokon, szűrő vizsgálatokon Győrújbaráton, ahonnét élményekkel gazdagon, éveket 
fiatalodva tértek haza. 
- Udvarunkat májusfa díszíti, melyet a klubtagok többségével való időpont egyeztetés nehézségei 
miatt kicsit megkésve, a nyár folyamán fogunk kitáncolni. Biztos vagyok benne, hogy a hónaptól 
függetlenül is vidám, kellemes hangulatban fog zajlani a délután.  
 
→ Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás 
- Idén április 20-án szerveztük a „Nyúl váró” játszóházat, mely nagy érdeklődés mellett, jó 
hangulatban zajlott.  
- A már tradicionálissá vált Nyári Tábor idén is augusztusban lesz, a részletekről a későbbiek 
folyamán hirdetőtáblákon és személyes megkereséssel értesítjük az érdeklődőket. 
- Július hónapban játszóházat tervezünk, hogy a szünidő alatt is találkozhassunk, s a kézműves 
tevékenységek se maradjanak ki.  
(Részletek: Mohosné Sásdi Vanda cikkében) 

 
→ Étkeztetés szolgáltatás 
Ezúton is szeretném felhívni minden kedves étkeztetésben részesülő ellátottunk figyelmét, hogy a 
KONYHA 2011. augusztus 1-től augusztus 21-ig a szokásos nagytakarítási munkák miatt nem 
üzemel. Kérem, étkezésüket a fentiek ismeretében megszervezni szíveskedjenek. 
 

TÉRÍTÉSI DÍJ VÁLTOZÁSOK !!! !!! !!! 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások térítési díjáról szóló 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete alapján a 
Szociális Segítő Központ által nyújtott szolgáltatások térítési díja 2011. május 1-jétől 
megváltozott. A térítési díjakra vonatkozó néhány jogszabályi előírás: 
 
- a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás ingyenes; 
- amennyiben - a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás alapján számolt -  
intézményi térítési díj 0 Ft, a szolgáltatásért térítés nem kérhető; 
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- térítési díj megállapításánál az igénybevevő 
havi jövedelmét kell figyelembe venni; 
- aki jövedelemmel nem rendelkezik, az 
mentesül a térítési díj fizetése alól; 
- étkeztetés esetében a személyi térítési díj 
nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének 
30%-át; 
- írásbeli nyilatkozatban vállalható a 
mindenkori legmagasabb térítési díj fizetése; 
- a térítési díj évente kétszer vizsgálható felül, 
illetve minden olyan esetben, amikor a 
jövedelem változik… 
 
 
Étkeztetés 
Intézményi térítési díj (önköltség): 368 Ft + Áfa, azaz 460 Ft / adag 
 

Ellátást igénybevevő 
havi jövedelme: 

 
(Ft) 

Étkeztetés nettó 
összege: 

 
(Ft / adag) 

Étkeztetés  
térítési díja 

25 % -os ÁFA-t 
tartalmazva 
(Ft / adag) 

Étkeztetés  
térítési díja 

25%-os ÁFA-t 
tartalmazva 

házhoz szállítással 
(Ft / adag) 

            - 28.500  80 100 140 

28.505 - 42.750 120 150 190 

42.755 - 57.000 160 200 240 

57.005 - 71.250 240 300 340 

71.255 - 85.500 280 350 390 

85.505 - 114.000 320 400 440 

114.005 - 368 460 500 

 
Házi segítségnyújtás 
Intézményi térítési díj (önköltség): 0 Ft / óra  - A szolgáltatás ingyenes. 
 
Idősek Klubja 
Intézményi térítési díj (önköltség): 268 Ft / nap 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a napi rendszerességű 
térítési díj fizetésétől eltekint, vagyis a szolgáltatás ingyenes. Ezt minden jelenlegi és leendő 
klubtag nevében ezúton is köszönöm. Az alapfeladatok körébe nem tartozó szociális 
szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett szabadidős programokért eseti térítési 
díj kérhető. 
 
Ha felkeltettük érdeklődését és további információkat szeretne, kérem, keresse fel a 
SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT DOLGOZÓIT személyesen, vagy telefonon az alábbi 
elérhetőségeken: 8454 Nyirád, Sallai u. 1/A.     06 / 70 / 338 - 5701 
 

Forduljon hozzánk bátran, személyes adatait bizalmasan kezeljük, titkait megőrizzük!!! 
 

Búcsúzóul az intézmény dolgozói nevében is kellemes, élményekben gazdag 
nyarat kívánok minden Kedves Olvasónak! 

 
 

Molnárné Farkas Rita családgondozó, intézményvezető 
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HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
MIT IS JELENT? 

→ alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésében,  
→ az önálló életvitel fenntartásában,  
→ a jogosult és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában  
     való közreműködés, valamint  
→ a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve  
→ azok elhárításában való segítségnyújtás.  

KI VEHETI IGÉNYBE? 
           → Nyirád közigazgatási területén élő és tartozkódó, egészségügyi állapotukból adódóan 
ideiglenesen (pl. kéztörés) vagy rendszeresen rászoruló személyek 
HOGYAN VEHETŐ IGÉNYBE?  

→ önkéntesen 
→ alkalmi, vagy állandó, napi jelleggel 
→ kérelmet és gondozási szükséglet vizsgálatot követően 

MIBEN IS SEGÍTHETÜNK? 
→ étkezés előkészítése, étkezés, mosogatás;  
→ mozgás, sétáltatás; mosdás, testápolás, öltöztetés;  
→ takarítás, ágyazás, mosás, vasalás;  
→ a közlekedéshez feltétlen szükséges hó eltakarítás;  
→ bevásárlás, csekkek feladása;  
→ kapcsolattartás, ügyintézés a környezettel (orvossal, családdal), gyógyszer felíratás,  
     kiváltás, adagolás;  
→ vérnyomásmérés, hőmérés, orvoshoz kísérés; hivatalos ügyintézés segítése…  

KI SEGÍTHET? 
Feladattól függően: 
→ szakképzett házi szociális gondozó, 
→ segédgondozó 

MIKOR SEGÍTHET?  
→ munkanapokon 7:00 – 15:00 óráig,  
→ munkaidőn kívül előzetes egyeztetés alapján 

 

Ha tájékoztatónk alapján ráismert saját vagy szomszédja igényére, gondjára, problémájára, vagy csak 
felkeltette érdeklődését és további információkat szeretne a szolgáltatásról, kérem, keressen minket  
telefonon vagy személyesen! 

Szociális Segítő Központ 
 
 

Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás 
Tisztelt NYIRlevél Olvasók! A gyermekek szabadidejének 
hasznos eltöltése és a hagyományok ápolása érdekében a 
tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap délutánján a művelődési 
házban húsvéti játszóházba vártuk a gyerekeket. A közeledő 
ünnephez kapcsolódóan a résztvevő gyerekek barkácsolhattak, 
ajándékokat készíthettek. Így kerültek ki ügyes kezek alól 
ablakdíszek, tojástartó kosárka papírból hajtogatva, valamint 
írókázott, festett tojás, amit Vrábelné Terike néni segítségével 
ismerhettek meg a jelenlévők. A játszóházban elkészült műveket 
mindenki hazavihette ajándéknak, meglepetésnek. Jó hangulatú 
közös délutánt tölthettünk együtt a gyerekekkel, akik különösen 

a tojásfestés-rajzolás technikájának lelkes elsajátításával szerettek volna megismerkedni. 
 

Az idei nyáron is szeretnénk megrendezni a napközis tábort, melynek időpontja augusztus első felében 
várható. Ezen a nyáron 45 gyermeknek szeretnénk egy tartalmas hetet szerezni. Nagy szeretettel hívunk és 
várunk minden helyi általános iskolás tanulót (6-12 éves korosztály), aki szívesen töltene öt napot a 
napközis táborban. Közös játékokkal, izgalmas vetélkedőkkel, kézműves foglalkozással, egész napos 
autóbuszos kirándulással tervezzük színesíteni a programokat, élmény gazdaggá tenni a hetet. A pontos 
időpontról a későbbiekben a település hirdetőtábláin, plakátokon tájékoztatjuk az érdeklődőket.  
Érdeklődni és jelentkezni a Szociális Segítő Központban lehet (Nyirád, Sallai u. 1/A.) 2011. július 15. - 
július 30. között, vagy az alábbi telefonszámon érdeklődhetnek: 06/70/33-85-701 
 

Tisztelettel: Mohosné Sásdi Vanda családgondozó 
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Baba-Mama Danoda  2010 decemberétől Nyirádon beindult a 

Baba-Mama Danoda, mely lényegében az ismert Ringató foglalkozás helyi 
megfelelője volt. Halász Valéria tapolcai óvónő járt ki minden héten nagy 
lelkesedéssel. Az igényfelmérés nagy érdeklődést mutatott, sajnos azonban az 
állandó létszám csak 3 család volt. Néhányan azért adták fel valószínűleg, mert 
a gyermek nem ülte végig a fél órákat és ez az anyukát zavarta. Minket persze 
nem, mert nem is ez a lényeg. 

 
Harminc perces foglalkozások voltak, ahol a 
dalokat, mondókákat sokat ismételtük, és 
hétről hétre mindig visszatértünk a 
régebbiekre, így az édesanyák könnyen 
megtanulták azokat. Sok esetben ölbeli játékot 
is játszottunk: ide tartoznak a lovagoltatók, 
hintáztatók, sétáltatók, altatók, kéz-kar-láb-
játékok stb. 
A kezdeti félénk, „magukban” történő éneklés 
után már bátran énekeltek egymás előtt is, hisz 
itt nem a nagy művészeti élmény okozása volt 
a lényeg. A foglalkozásokon mindig élő 
énekszó és hangszerjáték csendült fel. A 
kicsiknek is volt lehetőségük ismerkedni 
különböző hangszerrel és ki is próbálhatták 
azokat. 

A foglalkozásokra 3 év alatti gyerekekkel 
lehetett jönni, így elég változatos volt a kép: a 
legkisebb 7 hónapos, a legnagyobb 2 éves 
elmúlt.  
Öröm volt nézni, ahogy a csecsemő szeme 
felcsillant egy-egy ismerősebb dallam hallatán, 
vagy ahogy a nagyobbak is bekapcsolódtak. Jó 
volt hallani a hangos kacagásokat, melyet egy-
egy mozgásos mondóka váltott ki. Végül az is 
jó volt, hogy az anyukák összekovácsolódtak, 
kikapcsolódtak. 
Persze az egész mit sem ért volna, ha otthon 
is nem ismételgetik, gyakorolják a hallottakat, 
ezért a tanultakat megkapták papíron is. 

 
Most néhány szóval leírnám, hogy mi is a lényege a foglalkozásnak: "Arra a kérdésre, hogy mikor 
kezdődjék a gyermek zenei nevelése, azt találtam felelni: kilenc hónappal a születése előtt. Első 
percben tréfára vették, de később igazat adtak. Az anya nemcsak testét adja gyermekének, lelkét 
is a magáéból építi fel..." Az idézett néhány sort Kodály Zoltán mondta 1948-ban, Párizsban, egy 
művészeti nevelésről szóló gyermeknapi konferencián. 
Ha a fiatal szülők igényesek, akkor készülnek a kicsinyük fogadására lélekben is, tervezgetik 
gyermekük jövőjét, beszélnek hozzá, becézgetik, ábrándoznak. Az édesanya, édesapa beszéde - 
a leghétköznapibb dolgokról is - nagyon fontos a gyerekek számára, hiszen ezáltal szereznek 
tudomást a környező világról. Megszületik a gyermek, s mindjárt elkezdi tanulni a világot, az 
"emberséget". Az első "professzorai" a szülők. Fontos tehát, hogy az édesanyák higgyenek abban, 
hogy a saját éneklésük, mondókázásuk lelki táplálékul szolgál a kisgyermekük számára. Ne 
féljenek énekelni, leljék örömüket a dalban, a közös játékban. 
 
A foglalkozások célja, hogy a kismamák megtanuljanak egy könnyen énekelhető, de a kodályi 
elveket alkalmazó, zeneileg értékes dalanyagot. Ismerkedjenek meg magyar mondókákkal, 
mozgásos, ölbeli játékokkal.  
A lényeg: a tanítás nem a kicsiknek szól, hanem a felnőtteknek. A gyerekek tehát semmiféle 
feladatot nem kapnak a foglalkozásokon. Nem kell, nem kötelező csinálniuk semmit, nem várjuk 
azt, hogy valamit teljesítsenek. Ha akarnak, játszanak az édesanyjukkal, ha akarnak vagy tudnak, 
akkor pedig néha odafigyelnek. A gyerekeket csak körülvesszük zenei ingerekkel. Vannak olyan 
ölbeli játékok, amelyeket az ülni, állni, járni tudó babákkal lehet játszani. (Velük is csak akkor, ha 
kaphatóak rá.) A kisebbek ezeket is csak "hallgatják", vagy a mama a csak gyengéden "höcögteti" 
picit a babát, a mondóka, dal lüktetésére, ami persze így helyes. 
 
Egy-egy játék sokszori, egymást követő ismétlése elengedhetetlen. Nem azért, hogy megtanulják 
a gyerekek, és produkció váljék majd belőle! Az ismétlések célja, hogy a hangulat, amit egy ici-pici 
ölbeli játék kelt, kialakuljon, és valamennyire tartós maradjon. Egy-egy ilyen játék talán rövidebb, 
mint egy perc. Mire a gyermek felfogja, hogy mi történt, a játék, a dal már el is tűnik. Ezért 
énekeljük, mondjuk, játsszuk újra, és újra. Az ötödiknél már rájön, hogy ennek örülni lehet, 
észreveszi, hogy a végén valami huncutkodás lesz, előre izgul, várja, tudja, hogy mi következik. 
Vagy újra kéri, hiszen milyen jó az, amikor az édesanyja simogatja-csiklandozza a tenyerét, átöleli, 
höcögteti-döcögteti, vagy éppen a magasba lendíti, s közben lüktet a dal, a mondóka.  
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Persze, hogy a tizediknél újra azt mondja: "még egyszer", hiszen olyan jól érzi magát ezeknek a 
játékoknak meghitt intimitásában, a "csak rád figyelek, csak te vagy a fontos, veled játszom" – 
hangulatban. 
 
Végül néhány sor az egyik anyuka tollából: 
„Nagyon szerettünk a Danodába járni, azóta Máté sokkal fogékonyabb a zenére. Ha éppen hisztis 
kedvében van, csak énekelnem kell a Vali nénitől tanult dalokat és már mosolyog is. Ha zenét hall, 
vagy valaki énekel, akkor "táncolni" 
kezd. Kedvenc hangszere a furulya, 
amivel szintén a Danodában találkozott 
először. Remélem, leszünk annyian, 
hogy jövőre is járhatunk!” 
 
A 3 anyukának és gyermekének 
ezúton szeretném megköszönni a 
kitartást, hogy nem sajnálták az időt 
és pénzt, hogy gyermekükkel együtt 
legyenek!  
Vali néni kitartását is köszönjük 
szépen! 
 
A képen Vali néni van védenceivel: 
Zsóka, Máté és Dzsenifer 
társaságában. 
 
Ha valakinek felkeltettem az érdeklődését, az jelentkezzen nálam. Szeretném, ha szeptembertől 
megint indulhatna egy kis csoport. Így a legkisebb tagunknak lehetősége lenne a folytatásra… 

 

Tisztelettel: Piller Gabriella védőnő 

 

 
GYERMEKORVOSI TANÁCSADÁS / RENDELÉS 

 
Tájékoztatok minden anyukát, hogy a gyermekorvosi rendelés júliusban és augusztusban 
elmarad. 
 
Az alábbi időpontokban lesz tehát rendelés: 

 
2011.  szeptember 5. 
 október 3. 
 november 7.  800-tól  1030-ig 
 december 5. 
 

 
 
 

 
 

Hitet a betegeknek! 
 

Megcélozni a legszebb álmot, 
Kinevetni a világot, 
Gyűjteni a barátságot, 
Mindig szeretni és remélni, 
úgy érdemes a Földön élni. 
 

Kívánok mielőbbi gyógyulást, erőt, akaratot a kezelésekhez! Jó egészséget! 
 

Tarcsa Istvánné szül. Váradi Rózsa Erzsébet 
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Rókadombi Horgász Egyesület 
 

Tisztelt Nyirádiak! Szeretettel köszöntök minden kedves Olvasót! Egyesületünk életében szomorú 
esemény történt. 2011. május 29-én elhunyt Tasner István a Rókadombi Horgász Egyesület 
elnöke. Halálának híre mindnyájunkat megrendített. Tudtuk, hogy beteg, de mi a javulást vártuk, és 

bíztunk abban, hogy minél előbb visszatér közénk. István távozásával 
hatalmas űr keletkezett egyesületünk életében, hisz ő egymaga nagyon 
sokat vállalt értünk. A családja után ez volt az élete. A tóparton minden nap 
megjelent, de erre már hiába várunk. Most egy kis csapattal próbáljuk pótolni 
és egyesületünket tovább vinni az ő általa előkészített úton. A NYIRlevél 
oldalán is fájó szívvel búcsúzunk tőle, és kívánjuk, hogy az új világba, ahová 
került, találjon egy horgásztavat, ahol a gyötrő fájdalmaitól megszabadulva 
békében, nyugalomban megpihenhet. Köszönetet mondunk István 
családjának, feleségének, Katalinnak és fiának, Péternek azért, hogy 
elviselték a nehézségeket, amit jelenlétünk okozott életükben, lakásukban.  

Egyesületünk a tragédia után is tovább működik, a gyász és emlékezés után szervezzük a jövőnk.  
 

Remélem, hogy a következő számban már pozitívumokról tudok beszámolni, annál is inkább, 
mivel tavasszal egyesületünket anyagi kár érte. A tél és tavasz folyamán még Istvánnal közösen 
elvégeztük a tóparton az árapasztó és halfogó rácsok cseréjét és felújítását. Sajnos a kész 
rácsokat ismeretlen tettesek eltulajdonították, ami többletköltséget és plusz munkát jelentett 
egyesületünknek. A legnagyobb baj az, hogy a felelőtlen elkövetők arra nem gondoltak, hogy a 10 
- 12.000 Ft-os haszonért a teljes halállományt veszélyeztetik egy hirtelen jövő nagymennyiségű 
csapadék esetén. 
 

Végezetül minden kedves olvasónak eseményekben gazdag, kellemes pihenést kívánok a nyárra! 
 

Vajai László 
 
 
 

 

Veszprém Megyei Mozgássérült Egyesület 

Halimba - Szőc - Nyirád csoportja 
 

Kedves Mozgássérült tagok, Tisztelt Olvasók! A Veszprém Megyei 
Mozgássérült Egyesület Halimba – Szőc - Nyirád csoportjának tagjai június 

hónapban a halimbai Dr. Szalai Miklós emlékházban tervezett közös főzéssel egybekötött 
kihelyezett taggyűlést szervezett. Sajnos, az időjárás miatt ez a program elmaradt. Elnézést 
kérünk, ha valakit nem tudtunk értesíteni, de közel 140 fő igazolta vissza részvételi szándékát. A 
program pótlását szeptemberi hónapban tervezzük. 
 

A csoport most érkezett haza két busszal a zalai dombok árnyékában lévő Zalaszentgrót 
Termálfürdőből. Az idő most kegyes volt hozzánk, és egy kellemes napot tölthettünk el. 
  

Felhívjuk kedves tagjaink és hozzátartozóik figyelmét arra, hogy az egy hetes borgátai üdülés 
2011. július 8-tól 14-ig tart. Várjuk tagjainkat, vendégeinket egy hetes illetve egy hosszú hétvégére 
is változatlan áron. 
 

A három település mozgássérültjei már évek óta, egy napos kirándulást szerveznek a Borgátai 
Termálfürdőbe, ahol az egyesület üdülőjében főzés, pihenés és szórakozás mellett fürdés várja a 
kedves tagokat. Időpontja: 2011. július 9., 8 órai indulással. 
 

A csoport további tervei között szerepel: 
- Balatoni hajókirándulás (kék szalag vitorlásverseny megtekintése hajóról) 
  Ideje: 2011. július 16. reggel 8 órai indulással 
- Kőszegi ostromnapok Fertőtavi hajókirándulással 
- Veszprém színházlátogatás (Liliomfi) 

  

Várjuk tagjainkat, és leendő tagjainkat a programjainkra és taggyűlésekre. Kívánunk mindenkinek 
a nyári programokhoz jó egészséget, sok élményt, és kellemes időtöltést! 
  

Tisztelettel: Kovács Tibor csoportvezető 
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NYIRÁD KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 2010. ÉVRŐL 
 
A közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. Törvény 19. §-a (1) bekezdése rendelkezésének eleget 
téve az alábbiakban mutatom be a Közalapítvány közhasznú jelentését. 
 
1. Számviteli beszámoló 
 

Megnevezés Bankszámla Pénztárszámla Befekt. eszköz árf.ért. 

 előzőév tárgyév előző évi tárgyév előző év tárgyév 

Nyitóegyenlegek 157.758 208.509 33.563 33.588 963.152 1.118.333 

BEVÉTELEK 115144 201.063 130.000 70.000   

1. Kamatjóváírás 449 264     

2. 1 % felajánlásából 114.695 60.799     

3. Önkormányzati támogatás   70.000 70.000   

4. Egyéb szervezetek támogatása  140.000 60.000    

5. Kp. bevételezés bankból 
pénztárba 

      

KIADÁSOK 64393 152.870 129.975 72.000   

1. Anyag- és árubeszerzés   69.975    

2. Szolgáltatás vásárlása 12.393 12.870     

3. Szociális támogatás nyújtása 52.000   42.000   

4. Egyéb támogatás nyújtása  140.000 60.000 30.000   

ÖSSZESEN EGYENLEG 208.509 256.703 33.588 31.588 1.118.333 1.227.604 

 
2. Költségvetési bevételek és kiadások 
 
Bevételek 
A Közalapítvány bankszámlájának nyitóegyenleg 157.758 forint, pénztárszámlájának nyitó egyenlege 33.588 
forint volt. Az OPTIMA nyílt végű befektetési nyitó árfolyamértéke 1.118.333 forint volt, év végén 1.227.604 
forint az időszak végi piaci értéke. Az alapítók akarata szerint 1 millió forint az alaptőke, melyhez a 
kuratórium „nem nyúlhat.”Kiadásait csak az 1 millió forint feletti összegből, továbbá a tárgyévi bevételekből 
fedezheti. 
A Közalapítvány 2010. évben Nyirád község Önkormányzatától 70.000 forint támogatást kapott. Egyéb 
támogatást kapott Alapítványunk megjelölt céllal – mégpedig a hátrányos helyzetű gyermekeknek rendezett 
nyári tábor céljaira – a MAL Zrt.-től 100.000 ezer Ft, továbbá a DRV Zrt-től 40.000 forint. 2010. évben a 
lakosság által az adó 1 %-ának felajánlásából az eddigi legkevesebb összeg 60.799 forint felajánlás 
érkezett. 
 
Kiadások 
2010. évben a Közalapítvány 212.000 ezer forint támogatást nyújtott. Ebből a MAL Zrt. és a DRV Zrt. által 
adott támogatást átutaltuk az Önkormányzat számlájára, hogy a Szociális Segítő Központ felhasználhassa a 
nyári tábor költségeire. 42.000 Ft még előző évről áthúzódó, az Arany János tehetséggondozó programban 
részt vevő 2 tanuló részére nyújtottuk. A civil szervezetek által szervezet „Civil-nap” támogatása 30.000 forint 
volt. 12.870 forint a bankszámla és értékpapírszámla bankköltsége.  
 
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
Az alapítók által létrehozott 1 millió forint értékű vagyont nyílt végű befektetési jegyben tartja a kuratórium. 
255.348 db OPTIMA befektetési jegy év végi piaci értéke 1.227.604  forint.   

 
4. A szervezet vezető tisztségviselői munkájukért juttatást nem kapnak.  

 
5. Hozott döntések és határozatok 
A Közalapítvány az év során 3 alkalommal ülésezett, ülésein 3 db határozatot hozott. A határozatok az 
alábbiak: 

1/2010. (IV.25.) számú határozat a 2009. évi közhasznúsági jelentés elfogadásáról 
2/2010. (VIII.10.) számú határozat a nyári tábor támogatásáról. 
3/2010. (IX.15.) számú határozat a „Civil-nap” támogatásáról. 

 
 Ferencziné Hoffmann Ilona s.k.  A jelentést készítette: 
 a kuratórium elnöke  Offenbek Istvánné 
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Veszprém Megyei Önkormányzat hírei 
 

Felhívás A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

14/1999. (XII. 9.) rendelete alapján az illetékes szakmai bizottság a 

megye területén kiemelkedő munkát végzők szakmai elismeréseként 

évente  
 

         3-3 fő részére     5-5 fő részére    2 fő részére  
- a Közművelődésért 
- a Gyermekvédelemért 
- a Közigazgatásért 
- a Sportért 
- a Szociális Munkáért 

- a Közoktatásért 
- az Egészségügyért 
 

- a Turizmusért  
 

 

szakmai díjakat adományozhat. A díjak adományozását a megyében tevékenykedő közösségek, 
érdekképviseleti szervezetek, természetes személyek kezdeményezhetik a Veszprém Megyei Közgyűlés 
Elnökéhez címzett, indokolást tartalmazó javaslatukkal. Az elismerő díj adományozására vonatkozó 
javaslatokat ez évben a díj átadását megelőzően 30 nappal kell a megyei közgyűlés elnökéhez eljuttatni. 
(Cím: Veszprém Megyei Önkormányzat 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.).  
 

A díjak adományozásáról a megyei közgyűlés illetékes szakmai bizottsága dönt. A szakmai díjak átadására 
az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepi közgyűlésen kerül sor.  
Fentiek alapján kérjük, hogy 2011. szeptember 20-ai beérkezési határidőig az Ön által arra érdemesnek 
tartott személyre tegye meg javaslatát a mellékelt nyomtatvány felhasználásával, amely a 
www.veszpremmegye.hu honlapról is letölthető, ahol megtalálható azon személyek neve is, akik már 
részesültek ezen kitüntetésben.  
Ezúton is megköszönjük, hogy esetleges javaslatával a kitüntetésre érdemesnek tartott személyekre 
ráirányítja a figyelmet.  
 

Veszprém, 2011. május 19.  
 

    Lasztovicza Jenő sk.    Dr. Imre László sk. 
    megyei közgyűlés elnöke   megyei főjegyző 
 

A kitüntetési javaslat nyomtatvány a nyirádi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán is rendelkezésre áll. 
 
 

Új járóbeteg-szakellátó központ Sümegen 
- Korszerű eszközökkel felszerelt járóbeteg-szakellátó 
központot adtak át május 26-án Sümegen. A mintegy 320 millió 
forintos pályázati támogatással elkészült objektum ünnepélyes 
avatásán Simon Lajos, a sümegi kistérségi társulás korábbi 
elnöke hangsúlyozta: az összefogás szép példája valósult meg 
Sümegen.  
A régi kórházi épületek teljes felújítását, bővítését magába 
foglaló projekt mintegy 1054 négyzetméteres alapterületet érint. 
Az épületben hét rendelőhelyiség, vérvételi hely, tornaszoba, 
oktatóterem, gyógyszertár, valamint több egyéb kiszolgáló 
helyiség várja a betegeket. Az akadálymentesített létesítmény 

tizenhét szakrendelésnek biztosít helyet: gyermekgyógyászat, nőgyógyászat, fül-orr-gégészet, érsebészet, 
neurológia, pszichiátria, szemészet, reumatológia, fizikoterápia, sebészet, urológia, gasztroenterológia, 
belgyógyászat, diabetológia, bőrgyógyászat, tüdőgyógyászat és kardiológia. 
Lasztovicza Jenő, a Megyei Közgyűlés elnöke hangsúlyozta, az intézmény nemcsak a legkorszerűbb 
felszereléssel, eszközökkel szolgálja ki a mintegy 25 ezres kistérség lakosságát, hanem azt a lehető 
leggazdaságosabb módon teszi. Azaz, bizonyos feladatokat, feladatköröket a mai digitális háttér 
segítségével integrálnak, megosztanak, mindezt úgy, hogy a beteg érdekeit is maximálisan figyelembe 
veszik. Az ünnepélyes szalagátvágás után tartott sajtótájékoztatón Lasztovicza Jenő és Turcsi József, a 
kistérségi társulás mai elnöke külön köszönetet mondott Simon Lajosnak a beruházás megvalósulásában 
végzett áldozatos munkájáért. 
A csaknem 320 milliós uniós támogatáshoz egyébként 35,5 millió forint saját forrást kellett biztosítani, 
amelyhez az Önkormányzati Minisztérium 12,4 millió, a megyei önkormányzat 10,6 millió forintnyi vissza 
nem térítendő, a saját forrást kiegészítő támogatással járult hozzá. 

Forrás: www.vpmegye.hu 

http://www.vpmegye.hu/
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Szépkorúak köszöntése 
 

Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg 
kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei, intézményei részéről. A Magyar 
Köztársaság Kormánya az Idősügyi Tanács kezdeményezésére, a szépkorúak iránti 
társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen 2008 októberében rendeletet alkotott a 
szépkorúak köszöntéséről. A Kormány a Magyar Köztársaság nevében köszönti a 90., a 
95. és a 100. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező 
szépkorú személyeket. A jubileumi köszöntéssel okirat és jubileumi juttatás jár.  
 

Nyirádon elsőízben ebben a köszöntésben 

Horváth Géza részesült, aki májusban 

ünnepelte 90. születésnapját. Nyirád Község 
Önkormányzata jegyzőjének képviseletében 
megköszöntük áldozatos munkáját, melyet hosszú 
éveken át munkahelyén végzett, és elismeréssel 
szóltunk családi életéről, családfőként való 
helytállásáról. Átadtuk számára – mint szépkorú 
polgárnak – a Magyar Köztársaság Kormányának 
jubileumi köszöntő okiratát, majd beszélgettünk a 
változatos életút emlékezetes eseményeiről. 
 

Géza bácsi elmesélte élete fontosabb 
állomásait. 1939-ben – 72 évvel ezelőtt – 
szerezte meg a jogosítványát a Magyar 
Királyi Technológián, és még ma is vezet. 
Tehertaxisként kezdte, áruszállító volt 
Budapesten, később a híres 
operaénekesnő, Németh Ella 
gépkocsivezetőjeként Bécsben is sokszor 
járt. 1942 júniusában kellett bevonulnia 
katonának, páncélos lövész zászlóaljhoz 
került. 1943-45. között a fronton, 
sebesültszállító kocsin teljesített 
szolgálatot. A háború végén München 
közelében esett amerikai fogságba, 
ahonnan kalandos körülmények között, 
először teherautóval, majd csónakkal, 
végül gyalog, Bécsen keresztül, 
Sopronkőhidánál érkezett vissza 
Magyarországra. Az alsópatyi 
fogolytáborban töltött pár hetet, majd 

Szombathelyről, egy vonat tetején utazva 
ért haza Tapolcára, majd Ódörögdre. 
1945 novemberétől dolgozott a Bakonyi 
Bauxitbányánál először mozdony-
vezetőként, majd Benedek főmérnök 
sofőrjeként. Ő is részt akart vállalni az 
ország újjáépítésében, ezért 1950-ben 
visszacsábult Budapestre, ahol 2 évig az 
ÉPFU-nál dolgozott. Bejárta szinte az 
egész országot, az akkor szerzett 
helyismeretét a későbbiekben sokszor 
tudta kamatoztatni.  
 
1952-ben visszatért Nyirádra, családjával 
végleg itt telepedett le. Ismét a 
Bauxitbányához került. Ponyvás Csepelen 
bányászokat hordott dolgozni, majd 10 
tonnás Tátrával és pótkocsival dolgozott, 
ezután távolsági sofőrként újból az egész 
országot járta. 1981-ben ment nyugdíjba. 

 
 

Büszkén mutatta népes családja tagjainak fényképeit. Szerető, támogató feleség áll Géza 
bácsi mellett, akivel 64 éve házasok, 2 gyerek, 3 unoka és 3 dédunoka veszi körül. Testi 
egészsége ugyan kissé megromlott, botra van szüksége, de szelleme friss, és a mai napig 
rendszeresen hódol hobbijának, a pecázásnak. 
 

Azt kívánjuk, hogy sokáig éljen tovább községünkben egészségben, szeretetteljes családi 
körben, és még sok éven át lelje örömét a horgászásban felesége, Ida néni társaságában. 
 

Kovács Károlyné - Polgármesteri Hivatal 
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A hal, mint okosító ételünk 
 

Első kudarcaim közt szerepel az olajos hal, mint uzsonna bevezetése. 
A szülők nemtetszésüket fejezték ki, hogy adhatom a kisgyermekeknek 
azt a büdös olajoshalat? A benne lévő Omega 3 zsírsav jótékony 
hatással van a gondolkodásra, a gyermekek könnyebben tanulnak, 
gyorsabban fejlődnek értelmi képességeik. További jótékony hatásai: 

- a koleszterinszintet csökkenti, 
- nélkülözhetetlen az immunrendszerünk normális működéséhez, 
- csökkenti az allergiás problémákat, 

- megakadályozza a rákos sejtek növekedését. 
A szervezetünk ezt a zsírsavat nem tudja előállítani, így nekünk kell a táplálkozás folyamán 
bevinni. A halon kívül az olajos magvakban is található (szójabab). 
 

Egy angol kutató elmélete szerint az emberi agy méretének drámai növekedése (kb. 1 millió évvel 
ezelőtt) annak volt köszönhető, hogy őseink elérték a tengert. Az eszkimók étrendjét vizsgálva, 
mivel rengeteg halat fogyasztanak, nem meszesednek az ereik, nem kapnak szívinfarktust. 
 

A gyermekeink agyának „olajozott működéséhez” szükség van az Omega 3 zsírsavra. 90 db-os 
kapszula ára 2.140 Ft (neten is rendelhető). 
 

Közreadok egy receptet is. Lazackrémes csiga: 
- 50 dkg leveles tészta 
- 20 dkg füstölt lazac 
- 1 csokor snidling 
- 1 gerezd fokhagyma 
- 1 lime héja, leve 
- 1 db tojás 
- 1 evőkanál sajtkrém 

A lazacot apróra vágjuk, összekeverjük a leírtakkal. A leveles tésztát fél centire nyújtjuk, bele a 
krémet felsodorva. Egy órát a fagyasztóba tesszük, majd 1,5 cm-es szeletekre vágjuk, és 180 oC-
on sütjük. (Lehet spenóttal, sonkakrémmel, kolbászkrémmel is tölteni.) 
 

Tisztelettel: Hockné Kárer Gyöngyi élelmezésvezető 

 
 
 

Horváth Zoltán dobai polgármester és 
szervezőtársai  

szeretettel várnak minden érdeklődőt  
a Somló Hangja Fesztiválra  

Dobára, 2011. július 14 – 17-én. 
 

Művészet – Bor – Gasztronómia  
 

Részletes program a honlapjukon: 
www.somlohangja.hu 

 

 
 
 

 

Fagylalt az Öntöde Presszóban 
 

Tájékoztatjuk a tisztelt Olvasókat, hogy üzletünkben több ízben, 
nagy választékban fagylalt kapható, 100 Ft/gombóc áron. 

 

http://www.somlohangja.hu/
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Képkiállítás 

Balatonalmádiban 
 

2011. június 24-én került sor a 
balatonalmádi Pedagógus Üdülőben 
Tanai Gyula festményeiből rendezett, 
Paintball című kiállítás megnyitójára. A 
Pedagógusok Demokratikus 
Szakszervezetének elnöke, Mendrey 
László köszöntötte a meghívott 
vendégeket, és mutatta be Tanai Gyula 
amatőr alkotóművészt és képeit.  
 
 

Gyula már gyermekkorában is szeretett rajzolni, a festészettel 4 
évvel ezelőtt, egy festőművész barát biztatására kezdett 
foglalkozni, autodidakta módon. Alkotásaira a hiperrealizmus a 
leginkább jellemző, ahol a képi megjelenítés maga a festett kép 
fotó minőségű megjelenítését takarja. 

 
„Delacroix a következőket mondta: …a kép első kötelessége, hogy ünnep legyen a szemnek… Ha 
a falon lévő képeket végignézzük, látszik, hogy az alkotó még nem tudta eldönteni, milyen művészi 
vonalat vigyen, mi legyen festészetének ars poeticája. Az látszik, hogy amit fest, az örömmel tölti 
el, és minden érdekli a világból, ami körülvesz mindannyiunkat.” – fogalmazott Mendrey László 
megnyitójában. 
Ha 2011. augusztus 31-ig Balatonalmádiban járnak, a kiállítást jó szívvel ajánlom a NYIRlevél 
Olvasóinak. Minden nap 9-től 17 óráig ingyenesen megtekinthető a Pedagógus Üdülő éttermében, 
a Dózsa Gy. u. 13. szám alatt. 

 

Papp Attila 
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Szelektív hulladékgyűjtés 
 

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtéshez a konténerek a szigetekre kihelyezésre kerültek, 
és 2011. április 11-től az Avar Ajka Kft. gyűjtőjárművei meg is kezdték 
a hasznosítható hulladékok begyűjtését. 
A szigeteken begyűjtésre került hulladékok az ajkai válogató 
csarnokba érkeznek, ahol további szelektálásra, majd a könnyebb 
kezelhetőség és szállíthatóság érdekében bálázásra kerülnek. 
Itt közöljük a konténereken lévő feliratok kiegészítéseként az egyes 

edényekben gyűjthető anyagok listáját, valamint kiegészítjük azzal, hogy a műanyagos 
konténerben elhelyezhetők a különböző fém italos dobozok, konzervdobozok is. 
Kérjük, hogy a flakonokat, dobozokat lapítsák össze, mielőtt a gyűjtőedénybe dobják, mert így 

lényegesen több hulladék belefél az edényekbe. Mielőtt bedobja, tapossa laposra! 
 

Mindannyiunk közös érdeke, hogy a hasznosítható hulladékok szelektív gyűjtésével és 
feldolgozásával a maradék hulladék mennyiségét csökkentsük! 

 

Ezúton hívjuk fel azon ingatlantulajdonosok figyelmét, akik időközben kisebb méretű kuka 
használatára tértek át, hogy a 120 l-es kukájukat már ne használják, hiszen szerződésük 
módosítása után ők erre már nem jogosultak. Edényméret változtatást mindig legkorábban a 
következő hónap első napjától tudunk érvényesíteni. 

 

A V A R  AJKA Városgazdálkodási KFT. 

8400 Ajka, Szent István u. 1/a. 
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Komposztálást népszerűsítő projekt  

Nyirád Község Önkormányzata szervezésében 
 

Nyirád Község Önkormányzata 2010-ben az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és 
Energia Operatív Program keretében a „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket 
népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” című felhívásra adta be pályázatát.  
 
Nyirád Község Önkormányzata elkötelezett híve a környezetvédelemnek, kiemelt döntéshozatali 
szempont az önkormányzatnál a lakosság környezettudatos szemléletformálása. A projektben két 
fő célt különíthetünk el, amelyek egymással párhuzamosan, egymást szinergikusan erősítve 
jelennek meg: egyrészről széles célközönség számára történik meg a komposztálók ingyenes 
kihelyezése, másrészről a házi komposztálást népszerűsítő kommunikációs eszközök 
felvonultatásával az önkormányzat szemléletformálást kíván végrehajtani, biztosítva ezzel a 
projekt fenntarthatóságát.  
 
Pályázatunkat, melyet a Science Consulting Kft. készített, a Környezetvédelmi Fejlesztési 
Igazgatóság pozitívan bírálta el. A pályázatot benyújtó Nyirád Község Önkormányzata bruttó 
9.143.750 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázat bruttó költsége 9.625.000 
Ft, melyből az önkormányzati önrész 481.250 Ft. A támogatás intenzitása: 95%. 
 
250 db 1 m3-es űrtartalmú tölgyfa komposztáló ládát 
vásároltunk. A ládák jellemzői: teljes anyagában 
tölgyfából készült, ahol az oldallécek közötti rések nem 
haladják meg a 15 cm-t. Az alján 4 tartó biztosítja a föld 
feletti elhelyezést és könnyű üríthetőséget. A külseje 
víztaszító anyaggal festett, amely környezetbarát színt 
sugall.  
1-1 db-ot térítésmentesen bocsátunk rendelkezésre 
azoknak a családoknak, akik a használati szerződés 
aláírásával vállalják, hogy a komposztáló ládát 
rendeltetésének megfelelően használják és területükön 
tartják, legalább 5 évig megőrzik, illetve 
megsemmisülése esetén saját költségen pótolják azt. 
 
2011. július 2-án megtörtént a komposztáló ládák ünnepélyes átadása.  
 

 
A komposztálást népszerűsítő rendezvényen bemutatkozott a pályázat író cég, amit Solymosi 
Viktor ügyvezető képviselt. Az ügyvezető ismertette az uniós pályázati projekt céljait. Előadást 
tartott a komposztálás előnyeiről, a létrejövő komposzt hasznosításáról, a komposztáló ládákhoz 
való ingyenes hozzájutás feltételeiről. 
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Az alábbiakban olvashatnak a komposztálásról, a komposztáló láda használatáról: 

 
Az előzetes igényfelmérés alapján a komposztáló ládák kiosztása megtörtént, azonban még közel 
80 db láda gazdára vár. Kérjük a lakosságot, hogy éljenek a lehetőséggel, és óvjuk együtt 
környezetünket. További jelentkezéseket a 88/235-001-es telefonszámon várjuk! 
 

Némethné Vratnik Irén ügyintéző 

 

 

 

Tisztelt Olvasók! Engedjék meg, hogy bemutassam annak, aki még 

nem ismerné Béres Dorina nyirádi lakost, aki sikeres úszóként 

öregbíti településünk hírnevét.  
 

Az elmúlt időszak eredményei közül kiemelném a 2011. évi Nyílt 
Nemzetközi Serdülő és Felnőtt Országos Úszóbajnokságot, mely 2011. 
április 9-10. között került megrendezésre Székesfehérváron. 
 

A versenyen elért eredmények: 

 50 m gyors női  1. helyezés 

 50 m mell női  1. helyezés 

 100 m hát női  2. helyezés 

 50 m hát női  1. helyezés 

 100 m mell női  1. helyezés 
 

Dorina a közelmúltban lehetőséget kapott, hogy képviselje 
Magyarországot a Koreai E-sport Szövetség és a Dél-Koreai Kulturális 
és Sport Minisztérium meghívására a 2011. szeptember 20-24-én Jeju-
szigeten (Dél-Korea) megrendezésre kerülő E-sport Világbajnokságra, amelyen mozgáskorlátozott és 
hallássérült sportolók vesznek részt. Az esemény célja: a fogyatékossággal élők körében az e-sport kultúra 
fejlesztése világszerte. (Magyarországról összesen 3 sportoló utazhat.) 
 

Sok sikert kívánunk!            Némethné Vratnik Irén 
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Vers Lajosné Mráz Marikát, ahogy mindenki ismeri és szólítja: 

VERS MARI 

hivatalsegédünket búcsúztattuk, több mint 40 év munkaviszony után. 1994. 
november 1-jétől dolgozott velünk a polgármesteri hivatalban, a közel 17 év 
alatt nagyon sokat segített nekünk, lelkiismeretes és szorgalmas 
munkatársunk volt. Mindig vidámságot hozott közénk, nem hagyta, hogy 
bármiért is szomorkodjunk.  
Mari! Azt kívánjuk, hogy nyugdíjas éveid alatt is maradjon meg vidámságod, 
optimista szemléleted, segítőkészséged. Élvezd a pihenést egészségben, 
békességben a családod körében még legalább 40 évig! 

 

A polgármesteri hivatal dolgozói 

 
 
 
 
 

GÓLYAHÍREK 
 

Örömmel számolunk be arról, hogy az elmúlt három hónapban 9 kisbabával gyarapodott 

Nyirád lakossága. Megszületett 

Berkes László és Riba Ramóna kisfia Kevin László, 

Pelczhoffer Gedeon és Kovács Erna Renáta kisfia Olivér, 

Bilinszki János és Fuisz Krisztina kisfia Márk, 

Cili Tamás és Perger Anikó kisfia Máté, 

Varga Csaba és Somodi Erna kislánya Fanni Petra, 

Gecző Sándor Lajos és Fehér Julianna kisfia Valentin Axel, 

Gárdonyi András és Szarka Noémi kislánya Emma, 

Nemes Ágnes kisfia Frigyes, 

Horváth Károly és Török Erzsébet kislánya Kata. 

 

SOK ÖRÖMÖT ÉS JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK MINDANNYIUKNAK! 
 
 

 

ELHÚNYTAK  
 

Az elmúlt időszakban 6 nyirádi lakosoktól vettünk végső búcsút: 
 

Könye Lászlóné Rózsa Elvira 75 éves, 
Hoffmann Lajos 85 éves, 
Rep Ferenc 80 éves, 
Tölli Kálmánné Altner Anna 88 éves, 
Zsiborács Imréné Pap Mária 74 éves, 
Tasner István 49 éves korában hunyt el. 

 

A hozzátartozóknak őszinte részvétünk! 
 

Kovács Károlyné anyakönyvvezető 
 
 
 

 
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.  
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