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Helyreigazítás - A Napló című napilap 2011. március 17-i számának 8. oldalán megjelent egy 

cikk Tóth B. Zsuzsa újságíró tollából Drágább lett az élet címmel, mely így kezdődik: „Nyirád (tb) – A 
település a tavalyi évben sikerrel pályázott az óvoda bővítésére, infrastruktúra- és eszközfejlesztésére.”  
Az újságíró által a cikkben leírtak nem helytállóak. Az óvodabővítésre a pályázatot ugyan beadta 
önkormányzatunk, de elbírálása nem történt meg, az eredményre még várnunk kell. A cikkben ezzel 
kapcsolatban közölt részletek egyelőre, mint tervek szerepelnek fejlesztéseink között. 

 

Sarkadi-Nagy András polgármester 

 
 

 
 

Szemétszállítás – Az Avar Ajka Városgazdálkodási Kft. tájékoztató levele alapján a következő 

információkkal rendelkezünk a lakosságot érintő, hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatban. 
 

Az idei évtől az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati 
Társulás és az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium által megkötött közszolgáltatási szerződés 
alapján a konzorcium tagvállalataként végzi az Avar Ajka Kft. a hulladékkezelési közszolgáltatást  
Nyirádon is. Az új hulladékkezelési rendszer próbaüzeme 2011. február 1-jén megkezdődött.  
 

A szelektív hulladékgyűjtő konténerek kihelyezése a települések gyűjtőszigeteire terv szerint 2011  
március második felében megtörténik. A kihelyezést követő héten fogják indítani a szelektív gyűjtőjáratot. 
 

Továbbra is heti gyakorisággal fogják a kukákat üríteni. 
 

Várhatóan 2011. május 1-jétől kezdődik az új hulladékgazdálkodási rendszer próbaüzemet követő  
normál üzemeltetése. Ettől az időponttól kezdődően lép életbe az új díjszerkezet az új díjtételekkel, és a 
nem lakott lakóingatlanok tulajdonosainak is számlázásra kerül az alapdíj. 
 
A közszolgáltatás része az évi egy alkalommal történő lomtalanítás. Ezt a korábbiaktól eltérő módon, új 
rendszerben kívánja az Avar Ajka Kft. lebonyolítani. Nem terveznek előre meghirdetett napon a település 
egészére kiterjedő lomtalanítási akciót, hanem a lakosságnak háztartásonként előzetes bejelentés  
alapján a kuka ürítési napokon biztosítják ezt a lehetőséget március 1-től november 30-ig terjedő 
időszakban, évente egyszer. Azonban ezt csak azoknak biztosítják, akiknek a lomtalanítás 
megrendelésének napján nincs lejárt határidejű tartozásuk. 
 

A lomtalanítási igénybejelentéseket az Avar Ajka Kft. ügyfélszolgálatán tehetik meg az 
ingatlantulajdonosok, munkatársaik csak az előre bejelentett címekről szállítják el a lomot. Tel.: 06- 
88/212-588; 06-88/211-166; 06-30/3119-188; fax: 06/88/212-186; e-mail: avarkft@avarajkakft.hu. 
 

Az Avar Ajka Kft. véleménye szerint a közszolgáltatási díjat rendben fizetőkre nézve is indokolt, hogy az 
alapszolgáltatást nem fizetőket térítésmentes lomtalanítással nem támogatják a továbbiakban. 
Az új lomtalanítási rendszer egyéb előnyei: 
- rugalmasság, az ügyfeleknek megfelelő időpontban kerül sor a lomtalanításra, 
- az ingatlan elé kitett lomokat nem szórják szét illetéktelen személyek, 
- az időpont egyeztetéskor pontos tájékoztatást kaphat a lakó a kitehető lomok fajtáiról. 
 

Lomhulladéknak tekinthető a háztartásokban életvitelszerűen keletkezett lakossági darabos hulladék, 
amely mérete vagy egyéb tulajdonsága miatt nem helyezhető el a mindennap használt gyűjtőedényben 
(kukában). Néhány példa a lomhulladékra: bútordarabok, asztal, szék, ágy, ágybetét, matrac, bőrönd, 
szőnyeg, szőnyegpadló, játékok, kerti bútor, háztartási edények, tárolóeszközök. 
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Nem helyezhető ki: ömlesztett anyag, építési-bontási törmelék, rothadó anyag (élelmiszer, növényi 
maradék), állati eredetű hulladék (állat tetem, trágya, alom), veszélyes hulladék (akkumulátorok, 
elemek, gyógyszermaradék, növényvédő-szer maradék, gép, járműbontási alkatrészek, stb.) 
 

Amennyiben az önkormányzat vállalja a lom összegyűjtését és beszállítását, abban az esetben annak 
ártalmatlanítását díjmentesen vállalják. 
 

Mint azt a lakosság tapasztalta, az Avar Ajka Kft. az idei évben is folyamatosan, zavartalanul ellátta a 
hulladékkezelési közszolgáltatást a településen. Mivel az önkormányzattal közszolgáltatási 
szerződésben állnak, ezért a lakossági egyedi szerződések a hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező 
jellege miatt automatikusan életbe lépnek, anélkül, hogy ezt már kézhez kapták volna a lakók. 
 

A szolgáltató célja, hogy minden háztartáshoz a hulladékkezelési szerződést eljuttassa. Az újonnan 
bevezetett informatikai rendszerük indításával a vártnál több nehézség adódott, így sajnálatos módon 
eddig a szerződéseket még nem tudták időben létrehozni, amiért szíves elnézésüket és türelmüket 
kérik.  
 

Az idei első negyedévről szóló számlákat csekkel megkapták a lakók, amely még a 110 literes kuka 
tavalyi évi díja alapján került kiállításra. A második negyedévtől havi számlázásra térnek át, és az új 
díjszerkezet szerint májustól készülnek a számlák. A szerződés aláírásakor lesz lehetősége a lakóknak 
a kukaméretet illető esetleges változtatást jelezni. 
 

A lakosságot a napokban leginkább foglalkozató téma a szemétszállítás. A decemberi NYIRlevélben 
leírtakat, és az Avar Ajka Kft. által közölni kért fenti információkat a következőkkel egészítem ki.  
A szolgáltatási szerződések nyomtatványait az Avar Ajka Kft. rendelkezésünkre bocsátotta, melyek 
kijuttatása április 4-5-én történik meg a lakosság részére. Május 1-jei időponttól kezdődően van tehát 
lehetőség a gyűjtőedény méretének módosítására, melyet a szerződésen kell jelezni.  
A március 30-án megkapott csekken a tavalyi árakon teljesített szolgáltatást számlázta az Avar Ajka 
Kft. nem éppen szolgáltató-barát módon, 1 nap fizetési határidőt hagyva. Ígéretet kaptunk a 
szolgáltatótól arra, hogy ha április 15-ig teljesítik a számla befizetését, nem fognak késedelmi pótlékot 
felszámítani. A jövőben, mint ahogy azt írták, havi számlázással fogják a díjakat beszedni. 
Mivel ez évtől önkormányzatunk nem tudta felvállalni a lakosság helyett a szemétszállítás díját, így 
került az a lakosság részére kiszámlázásra.  
Amennyiben lakatlan ingatlanra számlázták ki a hulladékbegyűjtés díját, a számlával jelentkezzenek a 
polgármesteri hivatalban, ahol az ingatlan lakatlanságát a hivatal igazolja. Az igazolással a számlát 
vissza kell küldeni az Avar Ajka Kft.-nek.  
Mint ahogy azt már a decemberi számban megírtuk, a megemelt szemétszállítási díj egyfajta 
ellentételezéseként csökkentette az önkormányzat a kommunális adót évi 5.000 Ft-ra. 
 

A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás részletes szabályait a 10/2010. 
(XII.16.) önkormányzati rendelet tartalmazza, mely településünk honlapján (www.nyirad.hu / 
Önkormányzat / Hatályos önkormányzati rendeletek), a község könyvtárában, valamint a polgármesteri 
hivatal ügyfélszolgálatán érhető el. 
 

A rendelet értelmében a próbaüzem alatt - 2011. január 1. és április 30. között – az alábbi díjat számlázza 
az Avar Ajka Kft. a lakosság számára: 

 
Gyűjtőhely 

 
Begyűjtési díj 

Ft/ürítés 

 
Kezelési díj 

Ft/liter 

110-120  
literes edény  

Ft/ürítés 

1100  
literes edény  

Ft/ürítés 

 
Nyirád 

 
257 

 
73 

 
330 

 
330 

(A díjakra a mindenkori hatályos ÁFA kerül felszámításra) 

 
2011. május 1-jétől – a rendszer próbaüzemet követő normál üzemeltetésétől – a következő díjak lesznek 
érvényben: 

 
Gyűjtőhely 

 
Alapdíj 

Ft/ürítés 

 
Literdíj 
Ft/liter 

60  
literes 
edény 
Ft/év 

80  
literes 
edény 
Ft/év 

120  
literes 
edény 
Ft/év 

1100 
literes edény 

Ft/év 

 
Nyirád 

 
223 

 
2,91 

 
20.668 

 
23.697 

 
29.755 

Egyedi 
megállapodás 

szerint 

(A díjakra a mindenkori hatályos ÁFA kerül felszámításra) 
 

Sarkadi-Nagy András polgármester 

http://www.nyirad.hu/
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Önkormányzati hírek 
 

KÖLTSÉGVETÉS - Több tárgyalás és munkamegbeszélés után Nyirád Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 2011. évi költségvetését. 
A költségvetés alapvető jellemzője, hogy 336.610.000 Ft bevétellel és kiadással számol, 
974.000 Ft hitelfelvétel mellett. Az intézményi kiadások biztosítottak, a dologi kiadások 
visszafogottak.  
 

13.561.000 Ft fejlesztési pénz áll a község rendelkezésére, amely biztosítja a szükséges 
önerőt az óvoda és a művelődési ház pályázat kedvező elbírálása esetén, továbbá 
tervezzük a kisiskola külső hőszigetelését és fűtéskorszerűsítését, amely közel 20 millió Ft 
pályázati forrást jelenthet. Terveinkben szerepel még a nyirádi intézményeket érintő 
szigetelés és kazáncserék is. Nyertes pályázat esetén ennek fedezete hosszú lejáratú 
fejlesztési hitel lenne. A hitelfelvétel visszafizetését garantálja az, hogy az önkormányzat 
2011. évre semmilyen kötelezettséggel nem terhelt. 
 

Önkormányzatunk közel a tavalyi szinten biztosítja a társadalmi- és civil szervezetek 
támogatását, hisz működőképességüknek alapvető feltétele az önkormányzati támogatás. 
 

Működési kiadások előirányzata      320.409 eFt 
- ebből  személyi jellegű kiadások   169.185 eFt 
    munkaadókat terhelő járulék    42.424 eFt 
    dologi kiadások      69.851 eFt 
    szociális bénzbeni juttatások    30.019 eFt 
  támogatások, átadott pénzeszközök     6.930 eFt 
  kölcsönök         2.000 eFt  
 

Felújítási és felhalmozási kiadások előirányzata:     16.201 eFt 
- ebből: felújítás (játszótér)           950 eFt 
  közvilágítás részvények vás.      1.690 eFt 
  fejlesztési céltartalék:     13.561 eFt 
 

A Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és 
Egységes Óvoda-Bölcsődéje önállóan működő költségvetési szerv halimbai 
tagintézményeinek költségvetése is beépült Nyirád költségvetésébe 91.890.000 Ft-tal. 
 

Összességében elmondhatom, hogy költségvetésünk jelentősen megszorított ugyan, de 
kevesen mondhatják el hasonló nagyságrendű önkormányzatok közül, hogy több mint 13 
millió Ft tartalékkal számolhatnak. (A részletes költségvetés községünk honlapján elérhető.) 

 
KISTÉRSÉG VÁLTÁS - Önkormányzatunk kezdeményezte a Tapolcai kistérséghez való 
csatlakozásunkat. Decemberben az Ajkai kistérség 39 településéből - Devecser 
vezetésével - 26 község kivált. Lasztovicza Jenő és Ékes József országgyűlési 
képviselőkkel egyeztetve és támogatásukkal, testületi többségi döntés alapján 
kezdeményeztük a tapolcai kistérséghez történő csatlakozásunkat. 
 

A döntés indoka, hogy településünk a közszolgáltatások vonatkozásában szorosabban 
kapcsolódik Tapolcához, mint Ajkához. Nyirád tekintetében Tapolca város látja el a 
központi orvosi ügyeletet, ide tartozunk földhivatal, építéshatóság, szociális támogató 
szolgáltatás és rendőrség vonatkozásában is. 
 

Nyirád országgyűlési képviselője Tapolca és Sümeg körzetével együtt Lasztovicza Jenő. 
Iskolai versenyek, sportrendezvények vonatkozásában is Tapolca felé orientálódunk.  
 

A lakosság szempontjából a kistérségi váltás nem jelent semmi változást! 
 

Sarkadi-Nagy András polgármester 
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Veszprém Megyei Önkormányzat hírei 
 

Közös sajtónapi megemlékezés a Megyeházán - 
Hagyományteremtő jelleggel ünnepelte közösen megye és 
város a Magyar Sajtó Napját. A városi és a megyei médiumok 
képviselőit a Megyeháza Szent István termében invitálták a 
szervezők. Lasztovicza Jenő, a Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében az újságírói tevékenység 
fontosságát és felelősségét méltatta. Hozzátette: a ma zsurnalisztáinak legfontosabb feladata a hiteles 
tájékoztatás és mindemellett meg kell felelni önmaguk, az olvasók, a tulajdonosok, valamint a politika 
elvárásainak. A médiatörvény kapcsán rámutatott: a megyében sajtószabadság van, újságírók és 
nyilatkozó politikusok megbízhatnak egymásban. Porga Gyula polgármester köszöntőjében 
hangsúlyozta: reméli, 1990 óta független és szabad a magyar sajtó, aggodalmát inkább a szabadosság 
veszélyében látja. A köszöntőket követően a polgármester az idei Szabad Sajtó Díjat Mórocz Anikónak, 
a Klubrádió munkatársának adta át. A Bors együttes műsorát követően Dr. Kovács Zoltán 
kormánymegbízott pohárköszöntőjében az ünnepnapon dolgozókat méltatta. Fontos év előtt állunk, 
tette hozzá. Magyarország megújul, új Alkotmányt készít, mely a jövőnek szeretne megfelelni. A 
Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetője az újságíróktól objektív, valósághű tudósításokat kért. A 
vélemény szabad mondta, de a széles körű tájékoztatáshoz többoldalú véleményalkotás szükséges. 

Közös március 15-ei ünnepség Devecserben - Veszprém megye az elmúlt 
évek hagyományaihoz hűen idén is a megyeszékhelyen kívül, egy városi eseményhez 
csatlakozva emlékezett március 15-ére. Az ünnepségen részt vett dr. Kovács Zoltán 
kormánymegbízott, a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetője, Lasztovicza Jenő, a 
Megyei Közgyűlés elnöke, Polgárdy Imre alelnök, valamint a közgyűlés tagjai. A 
devecseri művelődési házban Toldi Tamás polgármester erre is utalva említette 
köszöntőjében, hogy a városnak ehhez hasonló ünnepe még nem volt. Hozzátette, hogy 
Devecsernek több hasonló eseményre van szüksége, hiszen a város közelmúltja nem 
volt ünnep. Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke ünnepi beszédében 

felidézte az 1848. március 15-én történteket. Kiemelte: Petőfiék a magyar népet akarták a nemzetbe 
befogadni, s az így meggazdagodott nemzetet erényeivel a népek társaságába bekapcsolni! A mi 
nemzedékünknek másfajta nehézségekkel kell megküzdenünk, a gazdasági szabadságunkért kell 
harcolnunk, hogy legyőzzük a gúzsba kötő adósságot. Hozzátette, Magyarország akkor lesz sikeres, ha 
a jövő emberei sikeresebbek lesznek a múlt embereinél. Az ünnepségen a Gárdonyi Géza Általános 
Iskola 8/a osztályának irodalmi műsora után az ifjúsági fúvószenekar zenélt. Az ünnepség 
befejezéseként a Deák téri „régi” temetőben Ékes József országgyűlési képviselő mondott beszédet. 
Megemlítette: Devecser több, mint ötszáz honvédet adott a szabadságharcnak. Azonban ha a 
városban a hősökről beszélünk, a ma hőseire is kell gondolnunk - mondta Ékes József a katasztrófára 
utalva. A megemlékezést követően koszorút helyeztek el a szabadságharc Devecserben elesett 
honvédjeinek sírjainál. 

Középpontban az utánpótlás nevelés - Csaknem 40 szakember fogadta el a Megyei 
Önkormányzat és a Megyei Kézilabda Szövetség meghívását a kézilabda utánpótlás nevelési 
konzultációra. A résztvevők dr. Soós Kálmán a megyei kézilabda szövetség elnökének köszöntése után 
meghallgatták Firnicz József az MKSZ utánpótlás igazgató tájékoztatóját a Csiszár László régió 
kölyökkézi klub alakításáról. Két fiatal sportoló vállalta a sportág népszerűsítését a gyermekek, fiatalok 
között Kovacsics Anikó és Iváncsik Tamás. Labda is készül az arcképükkel, melynek bevétele a 
sportágat segíti. A központok az anyaország és a határon túli tehetséges magyar gyermekek képző, 
nevelési bázisai lehetnek. A résztvevőket köszöntötte Hadházy Sándor országgyűlési képviselő, a 
sport- és turisztikai bizottság tagja. Elmondta, hogy a sportot stratégiai ágazatnak tekintik és a 
törvényalkotást is ennek megfelelően készítik elő. Utalt a sporttörvény módosítására, az egyeztetésre, 
melynek eredményeként az utánpótlás és a létesítményfejlesztés prioritás lehet a támogatásban. A 
sportra áldozni kell. Hangsúlyozta az együttműködés fontosságát, a lakosság, a – települési, a megyei - 
önkormányzatok és az állam között. Lasztovicza Jenő a Veszprém megyei Közgyűlés elnöke, 
országgyűlési képviselő hangsúlyozta a szabadidő és diáksport fontosságát, szerepét az 
egészségmegőrzésben. A felmérések kimutatták a sport pozitív hatását az egészségre és a tanulmányi 
eredményekre. Ebben a munkában nagyon fontos a testnevelő tanárok szerepe, amelyet minden 
eszközzel erősíteni szükséges. A sporttörvény és az oktatási törvény előkészítésében fel kell használni 
a szakemberek javaslatait. Elmondta, hogy a régió számára milyen fontos az MKB szerepe, amely akár 
a Balaton marketingje is lehet. Reményét fejezte ki, hogy az utánpótlás központja a középiskolás 
korban Veszprém lehet. 

Forrás: www.vpmegye.hu 
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6 hónap a pályázatok, és szakmai támogatás jegyében 
 
Tisztelt olvasó! Szükségesnek érzem, hogy tájékoztassam Önt az elmúlt 6 hónapban társadalmi munkában 
végzett képviselői munkám fontosabb lépéseiről. 
 

1. Még folyamatban van a tavaly, kezdeményezésemre megírt és beadott óvodai pályázat, mely eddig 
sikerrel vett minden akadályt. Elnyerése esetén korszerű, tágas ebédlővel és két új óvodai 
csoportszobával bővülne községünk, mintegy 100 millió forint értékben.  

2. Mint arról a sajtóban többször is olvashattak, iskolánk sikerrel nyert egy informatikai pályázaton 
interaktív táblákat 16 millió forint értékben. A korábbi cikkekből kimaradtak e pályázat igazi munkásai. 
Engedjék meg, hogy pótoljam e hiányosságot:  
A pályázat első körét 4 évvel ezelőtt Németh Andrásné Farkas Gabriella akkori igazgatóhelyettes írta 
és nyerte meg. A második fordulót Nagy Noémi jelenlegi igazgatóhelyettes írta és nyerte meg. Én a 
közbeszerzési eljárás vezetője és a pályázat informatikai tartalmának kidolgozója voltam. 

3. Március 8-án jelent meg az évi szokásos iskolafejlesztési pályázat. E pályázat keretében 30 millió 
forintra pályázhat önkormányzatunk. Az idei év szerencséje az, hogy a képviselő-testület tagja egy 
épületgépész mérnök (Németh András), egy vízépítő mérnök (Andrónyi Miklós) és személyemben 
egy pályázatíró menedzser. A teljes előkészületlensége ellenére sikerült időben összeállítani az 
anyagot, és átadni a jegyzőasszonynak, hogy munkatársaival végső formába önthessék azt. A pályázat 
létrejöttét segítette még iskolánk igazgatója és az alpolgármester úr is. 

4. Még előkészítési szakaszban van az az összes nyirádi intézményt érintő korszerűsítési pályázat, 
melyben képviselő társaimmal jelentős szerepet vállaltam. Ennek a pályázatnak megnyerése esetén 
községünk minden intézménye külső hőszigetelést, és új, korszerű kazánokat kaphatna, kb.100 
millió forint értékben. Jelenleg a technológiai lehetőségeket és a közel 200 oldalas pályázati kiírást 
vizsgáljuk, tárgyaljuk. Ki kell használnunk a képviselő-testület összetételében rejlő lehetőségeket mind 
információ, mind kapcsolatok, és nem utolsósorban szaktudás szempontjából! 

5. 2011. január 24-i testületi ülésen polgármester úr javaslatára döntés született arról, hogy községünk az 
„Ajkai” kistérségből átlép a „Tapolcai” kistérségbe. Én e döntés ellen szavaztam, mert véleményem 
szerint kellően nem megalapozott, és rossz időzítésű ez a lépés! Az erről szóló vitát elolvashatják a 
következő honlapon: www.nyirad / Közérdekű adatok / 2.6. Döntéshozatal, ülések / Nyilvános, rendkívüli 
képviselő-testületi ülés 2011. január 24. / jkv-2011-01-24.pdf 

Tisztelettel: Nagy Gábor önkormányzati-képviselő 
 
 
 
 

1 000 000 Ft adomány tanterem felújításra! 
 
Örömmel tölt el bennünket, hogy nyáron felújításra kerül két „nagyiskolai” tanterem.  
Ennek hátteréről kívánjuk tájékoztatni Önöket: 
Mint bizonyára tudják, az elmúlt 8 évben Andrónyi Miklós, és az elmúlt 4 évben Nagy Gábor önkormányzati 
képviselőként minden évben felajánlottuk teljes képviselői tiszteletdíjunkat és járulékait (330-330 ezer Ft-ot) 
a helyi civilszervezeteknek: nagycsaládosok egyesületének, községért, iskolai és óvodai alapítványoknak, 
sport szervezeteknek. Ennek köszönhetően, több mint négy millió forinttal „gazdagodhattak” a helyi kulturális 
és sportéletben meghatározó szerepet vállaló helyi szervezetek. Az októberi választások óta ehhez a 
kezdeményezésünkhöz csatlakozott új képviselő társunk, Németh András is!  
Így 2011-től évente már hárman ajánljuk fel tiszteletdíjaink teljes összegét, összesen évi 1 millió 
forintot! Ez már akkora érték négy év alatt (négy millió Ft), hogy át kellett gondolnunk, milyen célra 
adományozzuk azt. Eldöntöttük, látva az iskolai tantermek elkeserítő állapotát, hogy minden évben 2-2 
tantermet fogunk felújíttatni ebből a pénzből, mégpedig kizárólag helyi vállalkozók kivitelezésével.  
Az idei tanévben a jelenlegi 6. és 7. osztály termeit újíttatjuk fel közel 1 millió forintból, melynek során 
vadonatúj, korszerű világítótestek kerülnek kiépítésre, sor kerül teljes festésre, mázolásra és természetesen 
a padló, parketta is megújul.  
A 2012-es tanévben terveink szerint a fennmaradó két tanterem kerül hasonló, teljes felújításra.  
 
Tisztelettel: 
 

 Andrónyi Miklós Nagy Gábor Németh András 
 önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő 
 

http://www.nyirad/
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Gyermekvilág 

 
Óvodánkban a 2011-es év is változatos, gazdag programokkal indult. 
 
Januárban megszerveztük a már hagyománnyá vált „Te is játssz velünk!” sportnapot, melyen 
együtt mozoghattak óvodásaink nagyszüleikkel, szüleikkel, testvéreikkel. 

 
A Művelődési Házban a Pegazus Színház 
Rigócsőr király című előadását tekinthettük meg. 
 
Már nagyon vártuk a farsangot! Mindhárom csoport 
versekkel, dalokkal búcsúztatta el a telet. Ezután 
kezdődött a vidám, jelmezes mulatság. A szakács 
nénik farsangi fánkkal, a szülők süteményekkel, 
üdítővel járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. 

 
Március elején Zsuzsi és Orsi látogatott el 
óvodánkba, és zenés műsorukkal 
szórakoztatták gyermekeinket. 

 
Nemzeti ünnepünkről Március 15.-éről 
beszélgetéssel, közös versmondással, énekléssel 
emlékeztünk meg. 
 
A Víz Világnapja alkalmából kirándulást 
szerveztünk szülők, nagyszülők kíséretével a 
Kígyós patakhoz. Megnéztük a forrást és az 

Erzsébet szobrot is. Ásványvízzel frissítettük fel magunkat, és közös körjátékokkal, labdajátékokkal 
töltöttük el ezt a szép tavaszi délelőttöt. 
 
A Föld napjára intézményünk rajzpályázatot 
hirdetett ovisaink számára VIGYÁZZUNK 
EGYÜTT A FÖLDRE! címmel. A gyermekek 
otthon készített mozaikképpel, és a 
csoportjukban közösen készített munkákkal 
pályázhatnak. Az eredményhirdetésre 
májusban, a Nyitnikék napon kerül sor. Minden 
lelkes résztvevőnek jó munkát kívánunk! 
 
A Kék Cinke Alapítvány és a Szülők 
Közössége anyagi támogatásának 
köszönhetően új öltözőszekrényeket 
készíttettünk a középső és nagycsoportos 
gyermekek számára. Segítségüket ezúton is 
köszönjük! 
 

Vers Istvánné tagintézmény vezető 
 



NYIRlevél  XIII. évfolyam 1. szám                                  - 7 -                                                 2011 március 
 
 

„Erzsébet királyné” Általános Iskola hírei 
 
Iskolánk a tanév során is szép eredményeket 
tudhat magáénak. A 4. osztályos Szabó 
Joachim a vers és prózamondás területén ért el 
szép eredményeket. Devecserben 2., Ajkán 
pedig kétszer is első lett.  
 

Most Somogyi Kingáért izgulhatunk, aki 
matematikából indul országos versenyen. 
 

A Szőke Péter, Cili Virág, Kálmán Kíra, 
Somogyi Kinga összeállítású csapatunk 
Csabrendeken a mesevetélkedőn 4. lett. 
 

Másodikasaink is szép eredményeket hoztak. 
Devecserben a mesemondó versenyen 
Andrónyi Réka, Somogyi Sára, Dombi Liliána, 
Somogyi Vanessza és Vaskó Rebeka 

kápráztatta el a zsűrit. A Bárdos matematika 
versenyen Andrónyi Réka a 2., Vaskó Rebeka 
a 8. helyet hozta a népes mezőnyből. Andrónyi 
Réka szorgalmát fémjelzi egyébként, hogy 
számos versenyen ér el eredményt, mint 
például Bendegúz Nyelvész és a Mozaik 
Országos Döntők, ahol négy tantárgyból is 
szerepelhetett. 
 

A felsőből Német Dénes a Zrínyi Matematika 
versenyen megyei második lett. 
 

Végül a számítástechnika terén szerzett 
eredményeink: A regionális Logó versenyen 
Andrónyi Tamás a 3. Németh Dániel az ötödik 
lett! 

 
Bár az előző évben végzett, de itt szerezte meg ismereteinek alapját, ezért nem kis büszkeséggel 
írom, hogy Pozmics Máté a Révai Gimnázium kilencedikes tanulója, az országos döntőbe is 
bejutott. Gratulálok a felkészítő tanároknak: 
Hoffmann Istvánnak, Németh Andrásné 
Farkas Gabriellának, Szunyoghné B. 
Hajnalkának  
 
A testnevelőnk, Marton Mónika 
kezdeményezésére az Olimpici Országos 
Vívó Versenyen szurkoltunk Tapolcán többek 
között Csekő Kíra és Németh Dániel 
eredményeiért. A rendező egyesületvezető 
edzőjének, Szalai Gyöngyinek a jóvoltából a 
Tóparti séta után ingyen látogathattuk meg 
Magyarország egyik leghíresebb természeti 
csodáját, a Tapolcai Tavas-barlangot. A kép a 
Tóparti játszótéren készült. 
 

Igaz Sándor igazgató  

 
 
 
 

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
 

Önkormányzatunk finanszírozása jelentősen lecsökkent, az idei év első 
félévében mindössze 210 ezer forintból gazdálkodhatunk. Azzal a kéréssel 
fordultunk az általános iskola igazgatójához, Igaz Sándorhoz, hogy 
amennyiben van az iskolában leselejtezett, de még használható 
számítógép, ha módjukban áll, bocsássanak egyet önkormányzatunk 
rendelkezésére. Anyagi helyzetünk nem teszi lehetővé, hogy új gépet 
szerezzünk be, működésünket azonban egy gép jelentősen 
megkönnyítené. 

 

Kérésünket az iskola támogatta, Igaz Sándor igazgató levélben értesített bennünket, hogy egy 
darab használható számítógépet térítésmentesen átadnak a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
részére. Támogatásukat ezúton is köszönjük! 

Kalányos Andrea, a CKÖ elnöke 
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„A feléd nyújtott kezet csak megfogni szabad, 
elengedni vétek, eldobni átok, 
hisz egymásba simuló kezek tartják össze a világot.” 

 
 

A Szociális Segítő Központ hírei 
 
→ 2011. január elsejétől Nyirád község polgármesterének és képviselő-testületének köszönhetően 
dolgozóink létszáma egy fővel bővülhetett, így az intézmény a változó helyi igényekhez, 
szükségletekhez igazodva a jogszabályi előírásoknak megfelelő, szakszerű szolgáltatásokat tud 
biztosítani. Ezt ezúton is szeretnénk megköszönni. 
 
→ Idősek Klubja hírei: 
- Január 13-án az Idősek Klubjában élőzenés pótszilvesztert tartottunk. Az óévet búcsúztató, újévet 
köszöntő vidám, táncos kedvű táraságot Berki Barnabás zenész szórakoztatta. 
- Farsangi mulatságunk február 28-án délután, nótázós, népdal éneklős, télbúcsúztató hangulatban 
zajlott. A délelőtt folyamán a klubtagok egy része dolgozóink kíséretében álarcos, jelmezes 
öltözetben járta a falut, hogy a régi magyar szokásoknak megfelelően elijessze, elkergesse a telet, s 
hívogassa a tavaszt. Öltözetünk és tavaszköszöntő versünk mind az óvodások, mind az alsós 
iskolások szívesen fogadták. 
- Március 11-én az Óvoda meghívására klubtagjaink részt vehettek Zsuzsi és Orsi gyerekeknek 
tartott zenés, testet is megmozgató műsorán. Megható volt látni, hogy a két egymástól korban oly 
távoli generáció mennyire örül egymásnak, egymás örömének és az előadásnak egyaránt.  
A hónap utolsó hetét a pakolásnak, tavaszi takarításnak szenteljük. 
- Áprilisban az intézmény tavaszi díszítésével, különböző dísz- és ajándéktárgyak készítésével, mind 
lelkünk felkészítésével már a húsvét várását tervezzük.  
- A tavaszi hónapokban – még egy kis felmelegedésre várva – kirándulásokat és piknikeket tervezünk 
szervezni. 
 
→ Gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás: 
- A húsvéti ünnepeket megelőzően – az iskolai tanítás utolsó délutánján, vagy a szünidő első 
délelőttjén - idén is lesz „Nyúl váró” játszóház, melyre minden kedves érdeklődőt, gyermekeket és 
szülőket egyaránt szeretettel várunk. A pontos időpontról plakátokon értesítjük az érdeklődőket. 
 
2011. január elsejétől érvényben lévő, intézményünket, szolgáltatásainkat érintő legfontosabb 

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK: 
 
→ Megváltozott a szociális alapszolgáltatások – étkeztetés, házi segítségnyújtás - térítési díjához 
kapcsolódó jövedelemigazolás: 
Az elmúlt év során családi jövedelemszámítás alapján a családban, háztartásban élők minden 
tagjának jövedelmét figyelembe kellett venni, azokat összeadva és a család tagjainak létszámával 
elosztva kaptuk meg térítési díj fizetés alapját képező jövedelmet.  
Ezzel szemben az idei évben csak az igénylő, ellátott saját rendszeres havi jövedelmét vesszük 
figyelembe, vagyis pl. házaspárok tagjait úgy kell tekinteni, mintha nem élnének vagyonközösségben, 
vagy mintha a szülőknek nem lenne tartási kötelezettségük gyermekük felé. Gyakorlatban a szülő 
térítési díjánál nem vehetjük figyelembe, hogy gyermekekről is gondoskodik, viszont a gyermek után 
járó családi pótlék már nem az anya, hanem a gyermek jövedelmeként tűnik fel. 
Az idősek klubja térítési díj számításánál változás nem történt, mind tavaly, mind idén a havi 
jövedelem képezi az alapját. 
→ Fontos változás, hogy nem szükséges a jövedelemvizsgálat, illetve a jövedelemigazolások 
beszerzése, benyújtása, ha az ellátott vállalja a mindenkori legmagasabb térítési díj fizetését. 
→ Csökkent a házi segítségnyújtás, étkeztetés, idősek klubja szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
igénybevételt kérelmező, kötelezően kitöltendő nyomtatványok száma. 
→ Nőtt a családsegítés szolgáltatáshoz kapcsolódó kötelezően vezetendő nyomtatványok 
száma. 
Ezúton kérek elnézést, hogy gyakran a személyes, mély problémák megoldását elősegítő 
bensőséges beszélgetést, vagy a gyakorlati ügyintézést a kötelező, gyakran elhúzódó idejű 
adminisztráció előzi meg. 
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Az előző számhoz kapcsolódóan folytatólagosan két szolgáltatásunk rövid ismertetése: 
 
IDŐSEK KLUBJA: Kedves Nyugdíjas Korosztály! Ha egyedül él, vagy párjával kikapcsolódni, 
szórakozni vágyik, ha úgy érzi, hogy családtagjai munkába járása miatt egyedül van, magányos, 
igénye lenne közösségi programokra, szeretettel várja Önt az Idősek Klubja!  
Itt lehetősége nyílik társaságban kikapcsolódni: beszélgetni, kézimunkázni, díszeket készíteni,  
kézműveskedni, énekelni, filmet nézni, napi, heti és havi megjelenésű lapokat vagy könyveket 
olvasni, kártyázni, társasjátékozni, kirándulni, előadásokon, mulatságokon, közösségi szabadidős 
programokon részt venni.  
Ha szükséges segítjük alapvető egészségügyi feladatok elvégzését, pl. rendszeresen mérjük 
vérnyomását, adagoljuk, felíratjuk, kiváltjuk gyógyszereit; hivatalos ügyeinek intézését, pl. 
postázás, adatlap kitöltés. 
Reggeli kérhető. Ebédet igényelni egy másik szolgáltatás - étkeztetés - keretében van lehetőség.  
Nyitva tartás: munkanapokon 7.00 – 15.00 óráig. 
 
CSALÁDSEGÍTÉS SZOLGÁLTATÁS: A szolgáltatás igénybevételéről: 
→ önkéntes (kivételes esetben együttműködésre kötelezett), díjmentes; 
→ kérheti bárki: gyermek vagy felnőtt; egyedülálló vagy családos; krónikus, pszichiátriai vagy 
szenvedélybeteg; krízishelyzetben lévő, lakhatási problémákkal küzdő, vagy munkanélküli 
személy; 
→ lehet alkalmi vagy megállapodás alapján rendszeres segítségnyújtás. 
 
Szolgáltatások röviden:  
 
Hivatalos ügyintézése kapcsán: (akár önkormányzathoz, alapítványhoz, Magyar Államkincstár, 
nyugdíjfolyósító vagy nyugdíjbiztosító igazgatóság kirendeltségéhez, érdekvédelmi szervezethez, 
egyesülethez, bírósághoz, átmeneti elhelyezést nyújtó vagy bentlakásos intézményhez, 
munkaügyi központhoz … kapcsolódik) 
→ tájékoztatás, tanácsadás: az Ön által igényelhető támogatásokról, szolgáltatásokról, 
ellátásokról; a hozzájutás feltételeiről. 
→ segítség nyújtása: az illetékes szervvel, intézménnyel való kapcsolatteremtésben; a szükséges 
iratok beszerzésében, kitöltésében; kérelmek, kérések benyújtásában. 
 
Magán-, illetve családi életben felmerülő problémái esetén: (akár mentális, életvezetési, 
családi – kapcsolati, foglalkozási … jellegű) 
→ a probléma megelőzésében, valamint 
→ a kialakult probléma vagy konfliktus okainak, lehetséges megoldásainak keresésében segítség 
nyújtása; 
→ lelki segítségnyújtás; 
→ kapcsolat erősítés; 
→ tanácsadás; 
→ szükséges szolgáltatáshoz jutás elősegítése. 
 
Ha tájékoztatóink alapján ráismert saját igényére, gondjára, problémájára, vagy csak 
felkeltette 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 kívánok  

minden kedves Olvasónak 
KELLEMES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET! 

 
Molnárné Farkas Rita családgondozó, intézményvezető 
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NYINA Kedves NYIRlevél olvasók! Néhány sorban szeretném bemutatni a Nyirád és 

Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú Egyesülete jelenét és rövid távú jövőjét: 
 
2011. február 2-án lezajlott az éves közgyűlés, melyen értékeltük a tavalyi évet. Megköszöntük 
Molnárné Budai Angelika elnökként végzett odaadó és hatékony munkáját, aki továbbadta e 
tisztséget, hogy a jövőben a Balaton Régiós Iroda titkáraként kamatoztathassa tapasztalatait a 
NOE egyesületeinek, csoportjainak segítésével. 
Az a megtiszteltetés ért, hogy betölthetem egyesületünk életében e tisztséget, karöltve vezetőségi- 
és egyesületi tagjainkkal. 
 
Idei legfőbb célom, hogy minden tagunk magáénak érezze az egyesületet, mindenki megtalálja 
benne a helyét. Ehhez legfontosabbnak azt tartom, hogy megismerjük egymást, és nyitottan 
forduljunk egymás felé.  

 
Másik fontos eszközünk a 
rendezvény: Idei első 
rendezvényünk a nőnap volt. 
Március 5-én tartottuk a 
kultúrházban. Nagyon 
köszönjük a helyszínnel, 
szervezéssel, süti-sütéssel 
kapcsolatos és minden, a 
rendezvény sikerét elősegítő 
segítséget! Közösen hoztuk 
létre ezt a délutánt, közösen 
éreztük jól magunkat. Klassz 
volt! 

 
A NOE minikonferencia sorozatot szervez „Európa: A család az első!” címmel 2011. március 26-
án, 17-19 óra között. Egyesületünk is csatlakozott e mozgalomhoz. „A család és a nevelési elvek” 
témát választottuk, melynek előadója Urbanics Júlia gyógypedagógus lesz, és amelyre várunk 
minden érdeklődőt. A cikk írásának pillanatában még várakozással nézünk e két óra elébe, a 
következő cikkben minden bizonnyal nagy sikerről számolhatunk be. 
 
Április 9-én az önkéntesség erősítése és a NOE alaposabb megismerése céljából tagjainknak 
képzést szervezünk. Szeretettel hívjuk és várjuk erre az egész napos programra minden tagunkat! 
Tavaszi túrát is szervezünk, hogy közösen örüljünk a természet ébredésének. Ennek időpontjáról 
még egyeztetünk. 
 
Befejezésül: magánszemélyként alapvetően fontosnak tartom a bizalmat. Ennek egyik szelete, 
hogy hozzám bárki fordulhat kérdéssel, problémával anélkül, hogy feljogosítanám magam annak 
továbbadására. Másik szelet, hogy mivel nem vagyok tökéletes, teljes mértékben elfogadom, ha 
valaki hibázik. Ha tudok, segítek, ha nem tudok, nem segítek. 
Egyesületi vezetőként ez hatványozottabban kell, hogy érvényesüljön! Ezért arra kérek mindenkit, 
hogy az egyesületünkkel kapcsolatos bárminemű kérdéssel forduljon hozzám, csöngessen be az 
ajtómon, vagy hívjon fel telefonon. Ezáltal elejét tudjuk venni a kósza híreknek és maximálisan 
tiszteletben tudjuk tartani egymást, és ez mindannyiunk lételeme! 
 
Az egyesületen belüli szeretetteljes és mozgalmas jövőn kívül fontos, hogy 
az Önkormányzattal, a többi helyi civil szervezettel, Nyirád lakosságával, 
vállalkozókkal is hatékonyan együtt tudjunk működni. Ehhez 
elengedhetetlen a bizalom, a segítőkészség és egymás elfogadása!  
 

Köszönöm a figyelmet és előre köszönöm az együttműködést! 
 

Kellemes tavaszvárást kívánok: Tóthné Kiss Angéla NYINA egyesület 
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Nyugdíjas Klub beszámolója 
Megköszönjük az általános iskolások és tanító 
nénik színvonalas karácsonyi műsorát, amellyel 
megörvendeztettek bennünket. Jó érzés volt 
számunkra a szép köszöntőt, éneket együtt 
hallgatni és együtt énekelni.  
A januári összejövetelünkön beszámoltunk a 
múlt évi bevételekről, kiadásokról, 
támogatóinkról. 
A pótszilvesztert közösen ünnepeltük, a jó zene 
sem maradt el, ahol sokat énekeltünk, 
táncoltunk mindenki jól érezte magát, és sokan 
is összejöttünk. 
A klubteremben részt vehettünk infrás lepedők, 
takarók bemutatóján, hasznos tanácsokkal 
látták el tagjainkat, vásárlási lehetőség is volt, 

és olcsóbban juthattunk hozzá, mivel itt volt a 
bemutató és sokan vásároltak. 
A nőnapi ünnepség sem maradhat el, 
hagyomány ez, ahol sütivel és üdítővel 
kedveskedünk. A fiúk 1 szál szegfűvel 
köszöntötték a klub hölgy tagjait, mivel az 
összetartó kapocs bennük van. 
Szomorú eseményről kell beszámolnunk. 2011. 
január 27-én meghalt Döme Gyula klubtagunk, 
aki 74 éves volt. Emlékezünk több közösen 
végzett munkájára, aki mindenhol szívesen 
kivette részét, erőn felüli munkába is, amit nem 
feledünk. „Nyugodjon békében.” 
Klubnaplónkban emlékét bejegyezve 
megőrizzük. 

Klub vezetői és tagjai 
 
 
 
 
 

 

Veszprém Megyei 

Mozgássérültek Egyesülete  
 

Kedves Mozgássérültek, tisztelt Olvasók! A VMME 
nyirádi tagjai program-dúsan kezdhették az idei évet. 
A tél végén a csoport a sárvári gyógyfürdőbe 
pihenhetett egy napot, és feledhették el a hosszú tél 
fáradalmait. Ha tél, akkor tél elűzése: Mohács. A 
csoport már harmadik alkalommal utazhatott a busók 
földjére. A felvonulás, az avatás, a kirakodóvásár és 
a zene hangulatával, majd az esti máglyagyújtással 
búcsúztunk a téltől.  

 

Most először ünnepeltük és köszöntöttük a csoport hölgytagjait 
színházi látogatással. A veszprémi Petőfi Színházban a Csókos 
asszony című operett előadást nézhették meg. A színházi 
előadás maradandó élményt nyújtott mindenkinek, a kiváló 
szereposztásban az operett mellett a humor és tánc is 
főszerepet kapott. Az előadásnak elengedhetetlen kelléke volt 
maga a színház, a díszlet és a jó hangulat. A több mint három 
órás előadás mindenkit kárpótolt az éjszakai utazás miatt.  
 

A mozgássérültek vezetősége és tagjai kis pihenő után a jó idő 
megérkezésével nagyszabású bográcsos találkozót szervez, 
amire örömmel várja tagjait, a tagok hozzátartozóit és a 
meghívott vendégeket. Kérjük a mozgássérült tagokat, hogy a 
napokban megküldött körlevélben szereplő csekken az éves 
tagdíjat befizetni, és ha módjukban áll az adójuk 1 %-át a 
feltüntetett adószámra felajánlani szíveskedjenek a 
Mozgássérültek Veszprémi Egyesülete részére. 
 

Köszönjük az idei önkormányzati támogatásokat és minden segítséget, ami programjaink 
megvalósítását segíti. Programjainkra szeretettel várunk mindenkit. Jó egészséget!  
 

Tisztelettel: Kovács Tibor csoportvezető 
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Jótékonysági rendezvény volt Nyirádon 2011. február 5-én. Egy kis tanítványom 

családjában történt tragikus esemény volt az elindítója ennek a rendezvénynek. A szervezés 
kezdetén is bíztam a 
falunkban élő 
emberekben, de be 
kell vallanom, hogy 
ilyen összefogásra, 
ilyen eredményre 
álmomban sem 
mertem gondolni, és 
most nem csak a 
befolyt összegről van 
szó. 
 
Ebben a világban 
sokszor szó esik a 

gyermekek, az emberek önző, másokkal nem törődő, gátlástalan magatartásáról. A televízióban, 
rádióban a hírek szinte másról sem szólnak. Egyre nehezebben tudjuk észrevenni a másikban a 
jót. Úgy érzem, hogy itt akkor ezt egy kicsit sikerült megcáfolni. 

 
A műsor összeállításakor arra gondoltam, hogy a 
gyermekkel egy szép  verses - dalos - táncos 
előadást készítek. Ez azonban - hála Szabó 
Valéria, Antal Lajosné Teri néni, Csikány Pálné 
Terus néni és Béky Péter bácsi szép 
szavalatának, régi tanítványainknak, Hoffmann 
Gábornak, aki biztosította a hangtechnikát, 
Kranabeth Petrának és jelenleg kollégánk 
Keringer Alexandra, Szabó Dorottya csodálatos 
dalának, valamint Németh Tamás gyönyörű 

trombitaszólójának, a néptáncosoknak és Vrábel Miklósné Terikének - olyan rendezvénnyé bővült, 
ami szép élményt nyújtott minden résztvevőnek, nézőnek és előadónak egyaránt. 
 
Iskolánk igazgatóhelyettesének, Nagy Noéminek a lánya 
Szabó Dorottya, és az ő ismerőse Vastag Tamás, valamint 
Ramasz László, a gyermek és a felnőtt néptánc csoport 
vezetője nem nyirádiak, s mégis jó szívvel jöttek. Nagyon 
szépen köszönöm nekik. 
 
A többi szereplő és a műsort valamilyen módon segítő 
személy ebben a faluban él, a mi közösségünkhöz tartozik. 
Szeretném név szerint is felsorolni őket, és itt is 
megköszönni nekik, hogy létrejöhetett ez az emlékezetes, 
szép nap. 
 
Segítő szervezetek: Erzsébet királyné Általános Iskola, 
Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Közhasznú 
Egyesülete Nyirád, Nyirád Község Közalapítványa, Nyirád 

Község Önkormányzata, Nyugdíjas Klub, Összefogás 
Nyirádért Egyesület, Polgárőrség Nyirád. 
 
Segítő személyek, gyermekek és felnőtt szereplők: Antal 
Lajosné, Bali András, Baráth Barbara, Barbalics Balázs, 
Béky Péter, Berkes Dóra, Bihari Dorina, Borbély 
Andrásné, Borosné Rózsás Csilla, Cili Virág, Csalló 
Adrienn, Csekő Kíra, Csikány Pálné, Dombi Liliána, 
Dombi Viktória, Dombiné Szabó Anikó. 
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Doroszlai Dóra, Farkas Sándorné Marika, Fercsák Gina, Gelencsér 
Tamás, Gelencsérné Lukács Klára, Gombás Gábor, Hoffmann Gábor, 
Hoffmann István, Hoffmann Krisztina, Horváthné Török Erzsébet, 
Kálmán Kíra, Kálmánné Tóth Veronika, 
Keringer Alexandra, Kovács József, 
Kranabeth Petra, Laczkó Józsefné, Lovasi 
Erika, Molnárné Budai Angelika, Mencseli 
Katalin, Mórocz Anita, Nagy Noémi, Németh 
András, Németh Andrásné Farkas Gabriella, 
Németh Dániel, Németh Dénes, Németh 
Lászlóné Freund Erzsébet, Németh Tamás, 

Papp Attila, Patkó Vivien, Petkovics Szidónia, Pozmics Luca, Ramasz 
László, Sarkadi-Nagy András, Sarkadi-Nagy Andrásné, Sás Fanni, Sinku 
Viktória, Somogyi Alexandra, Somogyi Kinga, Somogyi Sára, Somogyi 

Vanessza, Somogyi Zsolt, 
Somogyiné Bali Judit, Szabó Dorottya, Szabó Joachim, 
Szabó Valéria, Szilágyi Boglárka, Szőke Péter, 
Szunyoghné Bogdán Hajnalka, Szűcs György, Szűcs 
Hajnalka, Szűcs Kitti, Tasner Istvánné, TasnerZsófia, 
Tóthné Kamondi Csilla, Turi Máté, Újszászi Péter, Vajda 
Lászlóné, Vaskó Rebeka, Vastag Tamás, Vrábel 
Miklósné és mindazok, akik jelenlétükkel, adományukkal 
segítettek. 
 

Bebizonyították a gyerekek, a fiatalok, az idősek, hogy 
nemes célért képesek tenni, hogy ebben a faluban sok 
jó ember él, akik összefognak, megmutatják a közösség 

összetartó erejét, segítő kezet tudnak nyújtani. Amikor a rendezvény véget ért, mindenki arcán a 
jót láttam. Az emberek mosolyogva, elégedetten jöttek ki a kultúrház terméből. Nekem, aki itt 
nőttem fel, s most itt tanítok, nagyon jó érzés volt. Köszönöm! 

 

Szeretettel: Hoffmann Istvánné (Éva tanító néni) 
 

„Szeress és a szeretet mosolyt rajzol az arcodra, vigasztaló szavakat ad ajkadra, 
meggyújtja a szíved, tenyered kinyitja, ha adni kell, és mozdítja lábad,  

hogy segíteni indulj.” 
 
 

Köszönjük szépen! Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy szavakba önthessem 

végtelen hálám, köszönetem segítségükért, együttérzésükért, nem mindennapi tettükért. Mai 
rohanó életvitelünkben elmegyünk a csodák mellett, szinte megszokottá, észrevétlenné válik az 
együttérzés, egy mosoly, egy ölelés, vagy akár pár kedves szó, pedig ezek azok a legfontosabb 
dolgok, amik igazán fájnak, ha elveszítjük őket. Önök ezt pontosan tudták, és mikor leginkább 
szükség volt rá, mindebben részesítettek, és megosztották velem és családommal. 
 

Szívünkben a múlt szép emlékeit megőrizhetjük, 
Összes bánatunkat messze szélnek engedhetjük. 
Lelhetünk számtalan csodát, napot és percet, 
Amit a világ egy mosolyban, szeretetben rejthet. 
Így hihetjük el, hogy szép az élet, 
Keressük hát a jót, és lássuk meg a szépet, 
Hisz az emberek nemes célokért élnek. 
Hidd, el Neked is van miért és érdemes élned! 

 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden kedves együtt érző embernek, aki adományával, 
segítőkészségével, jó cselekedetével, néhány kedves szóval enyhíteni próbálta fájdalmunkat! 
Szeretnék még külön köszönetet mondani Éva néninek a támogatásáért és szeretetéért, 
Polgármester Úrnak segítőkészségéért. 

Tiszteletteljes köszönettel: Harsányi család 
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Terhesség alatti dohányzás  
 
A téma aktualitását az adja, hogy soha még ennyi dohányzó várandós 
anyukát nem gondoztam, mint a 2010-es évben. A felvett 22 várandós közül 
15-en dohányoztak/nak, ami jelentős mennyiséget tesz ki. Nehéz meggyőzni - 
sőt szinte lehetetlen - az anyukákat, hogy most van itt az ideje a dohányzás 
elhagyásának: ha már a maga érdekében nem teszi le a cigarettát, akkor 
gondoljon a születendő gyermek egészségére. Biztosan mindegyikük hallott 
már a veszélyekről, de talán leírva, összeszedve a tényeket, elgondolkodnak. 

 
A cigarettában több száz kémiai anyag van, a legismertebbek a nikotin és a szén-monoxid.  
 
A dohányzás hátrányos a fogamzásra: 

- Dohányzó férfiaknak sokkal kevesebb a spermiumszáma, illetve lassúbb a spermiumok 
mozgása. 

- A dohányzás impotenciát okozhat; a mesterséges megtermékenyítés hatékonyságát 
csökkentheti; illetve meddőség is lehet a következménye. 

Dohányzás terhesség alatt:  
- A dohányzó várandós veszélyezteti saját és a születendő gyermeke egészségét.  
- A dohányzás legsúlyosabb magzati szövődményei a magzati oxigénhiány, a növekedési 

elmaradás, a magzati elhalás és a méhlepény leválása.  
- Gyakoribb a magzati halálozás, vetélés, koraszülés, és a szülés körüli halálozás. 
- A dohányzás a magzati fejlődés visszamaradását idézi elő: kisebb lesz az újszülöttek 

testsúlya, testhossza, fej- és mell-körfogata. 
- A születendő gyermeknél viselkedési probléma, figyelemzavar, értelmi fejlődés elmaradása 

jelentkezhet. 
- A dohányzó anyák újszülöttei körében gyakran észlelhető légúti megbetegedés. 
- A dohányosok gyermekei között gyakoribb az asztma, a hörgők krónikus gyulladása. 
- A passzív dohányzás rontja a gyermekek életminőségét is. 
- Az apa dohányzása növeli az utódok rákos megbetegedésének a kockázatát. 
- Jelentősen nő a bűnözői hajlam kialakulásának veszélye azoknál a gyerekeknél, akiknek 

anyja a terhesség alatt egy doboz, vagy annál is több cigarettát szív naponta. 
Dohányzás szoptatás alatt :  

- A szoptatás alatti dohányzás is károsítja a csecsemő egészségét: az anyatej is közvetíti a 
dohányfüst méreganyagait. 

- A várandós állapot vagy szoptatás alatti dohányzás, valamint a dohányfüstös környezet 
hatása növeli a csecsemőkori hirtelen halál = bölcsőhalál gyakoriságát. 

- A passzív dohányzás ráadásul 2× veszélyesebb az aktív dohányzásnál, mert nincs szűrő.  
- A külön helyiségben való dohányzás is káros a gyerekekre. Jelentősen növekedett 

nikotinszintet találtak azoknak a gyerekeknek a szervezetében is, akiknek szülei nem a 
gyerekek jelenlétében, hanem külön helyiségben dohányoznak. 

- Az újszülöttek, csecsemők arra vannak kárhoztatva, hogy az anya jó illata helyett a büdös 
füstszagot érezzék. A kellemetlen élmények miatt aztán nyűgösebbek, ingerlékenyebbek is 
lesznek. 

 
Az alábbiak miatt javasolják az orvosok, hogy a dohányzásról való leszokást érdemes már akkor 
elkezdeni, amikor a gyermekvállalás gondolata megszületik.  
 
Leszokás 
 
Gyakran felmerül a kérdés, hogy ha a kismama erős dohányos, akkor javasolt-e a dohányzásról 
való drasztikus leszokás. Melyik károsabb? A kismama zaklatottsága, vagy a dohányfüst? 
Mindkettő igen káros hatással van a magzatra, így ebben az esetben érdemes az arany középutat 
választani. Amennyiben a kismama erős dohányos, javasolt a mennyiség csökkentése, gyengébb 
cigarettára való áttérés, és a fokozatos leszokás. Ebben az esetben azonban nagyon oda kell 
figyelni a fokozott vitaminbevitelre, mert a dohányzás elképesztő mértékű C-vitamin hiányt okoz.  
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Egyéb káros hatások: 
Az ember pénztárcájára is rossz hatással van a dohányzás. 1 doboz cigaretta naponta jelentős 
pénzt von el a háztartásból (10-20.000 Ft-ot havonta). 
Nem lenne jobb azt a pénz félretenni és időnként megjutalmazni a családot, az anyukát vagy a 
gyereket? Beszerezni a rég vágyott dolgokat?  
 
Soha nem az orvosok, tanácsadók kedvéért kell leszokni, hanem saját magukért, 
gyermekükért, az egészségükért! 
 

Tisztelettel: Piller Gabriella védőnő 

 
GYERMEKORVOSI TANÁCSADÁS / RENDELÉS 
 

Rendel: Némethné dr. Major Zsuzsa 
 

Következő alkalmak: 
    2011-04-04 
             05-02             8.00 - 10.30-ig 
             06-06 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Németh Lászlóné Freund 
Erzsébet ajánlja az olvasók 
figyelmébe a tapolcai zeneiskola 
„Zenei Napok 2011” rendezvény-
sorozat hangversenyeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helyi – nyirádi – vonatkozása a 
rendezvénysorozatnak, hogy az 
április 4-i hangversenyen Németh 
Tamás – Marcello: c-moll koncert I. 
II. III. tételét fogja játszani 
trombitán.  
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Internet 
 
…MERT A PEDOFILOK LESBEN 
ÁLLNAK! Az iskolai programjaink során 
megdöbbenve tapasztaltuk, hogy már az 
alsós kisgyerekek is rendszeres Internet 
használók, naponta gyakran órákat 
lógnak a neten. Ez indította osztályunkat 
arra, hogy a februári ELBÍR fő témája az 

Internet legyen, felhívjuk a szülők figyelmét a veszélyekre, adjunk tanácsokat arra, hogy 
gyermeküket nagyobb biztonságban tudhassák.  
 
1. ÁLDÁS VAGY ÁTOK? A felnőttek gyakran csak kapkodják a fejüket, hogy gyermekük milyen 
otthonosan mozog az Internet világában, szinte minden információt innen szereznek be, de nem 
csupán a tartalmi szolgáltatásokat veszik igénybe, hanem chatelnek, e-maileket küldenek, 
közösségi oldalakat látogatnak, és leggyakrabban játszanak.  
 
A gyermekek védelmét legmegfelelőbben a szülői felügyelet szolgálhatja, emellett szoftveres 
szűrőprogramok is segítségükre lehetnek, azonban semmiféle technikai megoldás soha nem 
helyettesítheti a szülői felügyeletet.  
 
Az Internetet rendszeresen használó gyermekek szüleinek alaposan meg kellene ismerkedni a 
rendszer használatával, tartalmával, hiszen csak ekkor válhat képessé arra, hogy gyermekével 
megbeszélje azokat a kérdéseket, problémákat, amelyeket a gyermek is észlel, illetőleg így lesz 
képes megelőzni a bajt.  
 
Az Internet a gyerekekre egyrészt bizonyos tartalmainál fogva jelenthet veszélyt, hiszen a 
tisztességes weboldalak mellett könnyen találkozhatnak olyan oldalakkal, amelyek megtévesztő, 
hamis információkat, vagy a gyermekek egészséges erkölcsi- és szellemi fejlődésére káros, így 
pornográf és erőszakos tartalmú információkat közölnek.  
 
Az ilyen oldalak elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy a szülő irányítsa a gyermek internetes 
tartalmakkal kapcsolatos érdeklődését, legyen a segítségére felfedezni azokat a honlapokat, 
amelyek a gyermek számára érdekesek, hasznosak és szórakoztatóak. E pozitív tartalmak 
elérhetővé tétele az, amely a leginkább jótékonyan befolyásolhatja a gyermekek internetezési 
szokásait. Fontos, hogy a szülő legyen érdeklődő, ha a gyermeke valamilyen általa felfedezett 
netes újdonságról számol be, vagy éppen valami olyanról, amely a számára nem tetsző. Az ilyen 
beszélgetések segíthetik az igényes internetezés kialakítását. Jó alkalmak lehetnek arra, hogy a 
gyermekben tudatosítsák, hogy a zavaró, nem tetsző oldalakat csak egyszerűen hagyja el, hiszen 
az internetezés szabadsága éppen arra jó, hogy azt nézzük meg, ami a számunkra hasznos és 
helyes.  
 
A gyerekek nem félnek a világhálón, hiszen otthon vannak, a szülők pedig gyakran nem tudják, 
hogy miféle veszélyeket rejt a virtuális világ. Csalók, adathalászok és zaklatók prédái lehetnek a 
gyerekek, ráadásul a netes kukkolás nem büntethető, így a pedofilok is kényük-kedvük szerint 
szedhetik áldozataikat.  
 
2. KINGA TÖRTÉNETE  - Egy újságcikkben olvashatjuk: „Kinga az okos, jó tanuló, szófogadó 
gyerek, egyik pillanatról a másikra változott meg. Elhanyagolta magát, alig érdekelte valami, ritkán 
járt el otthonról, leromlott a tanulmányi eredménye, és minden szót harapófogóval kellett kihúzni 
belőle. A szülei először azt gondolták mindez a kamaszkor természetes velejárója, de amikor a 
lányuk már aludni se tudott, nyomozni kezdtek. Kiderült, hogy Kinga összeakadt az interneten egy 
felnőtt férfival, aki eleinte csak barátkozott vele, de egy idő után már látni is akarta a lányt web-
kamera segítségével, majd arra kérte Kingát, hogy vetkőzzön le és végezzen önkielégítést. Kinga 
ekkor már szerette volna megszakítani a kapcsolatot, de a férfi megfenyegette, hogy közzéteszi a 
beszélgetéseiket az iskola honlapján.”  
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A 13 éves Kinga története nem egyedi. Az Eurobarométer 2009-es felmérése szerint a 6 és 17 év 
közötti gyermekek 75 százaléka már használja az online technológiákat, a 10 évesek 50 százaléka 
pedig rendelkezik mobiltelefonnal. Bár ugyanez a kutatás arra is rámutat, hogy az európai szülők 
60 százaléka aggódik amiatt, hogy felnőttek esetleg az interneten keresztül próbálnak gyermekük 
bizalmába férkőzni, sokan nem tudják, hogyan előzhetnék meg a bajt, és pontosan honnan és 
milyen veszélyek leselkednek az interneten keresztül a gyerekekre.  
 
Tudni kell, hogy a jelenlegi törvények szerint web-kamerán keresztül „meglesni” egy kiskorút, akár 
intim helyzetben, önmagában nem büntetendő. A Btk. 195/A szakasza felvételekről beszél, tehát, 
ha valaki nem rögzíti a látottakat, csak a saját beteges vágyait elégíti ki ilyen módon, nem valósítja 
meg a „Tiltott pornográf felvétellel visszaélés” bűncselekményt. A gyerek lelkében azonban nagyon 
komoly károkat okozhat az ilyenfajta zaklatás. Az ellenőrzés nélkül netező gyermeken megjelenő 
esetleges tünetekre feltétlenül figyelnie kell a szülőnek. Ezek lehetnek a szorongás, a feszültség, a 
szótlanság, a visszahúzódás, a kényszermozgások, vagy pont ellenkezőleg: a túlzott 
mozgékonyság, az agresszív kitörések, a fantázia túlburjánzása. A felsoroltakon kívül még 
rendkívül sok tünet jelentkezhet, a lényeg, hogy minden szokatlan, addig nem tapasztalt 
viselkedés tűnjön fel a szülőnek, és próbálja az okát megkeresni.  
 
3. HOGYAN VÉDJÜK MEG GYERMEKEINKET? NÉHÁNY JÓTANÁCS:  Rendkívül fontos, hogy 
bizalmi kapcsolatot alakítsunk ki a gyerekkel, hogy megelőzhessük a bajt. Ne engedjük, hogy a 
gyerek napi több órát töltsön az internet előtt, korlátozzuk a világhálón tölthető időt. Ha ilyenkor 
dacossá válik a gyerek, az már lehet a függőség jele, ilyenkor esetleg már szakember segítségére 
is szükség lehet.  
 
A világhálón azonban nem csak pedofilok lesnek a gyanútlan gyermekeinkre, hanem az adataikkal 
visszaélők, egymást ostobaságokra hergelő fiatalok, rosszabb esetben veszélyes dolgokra 
szerveződés színtere is lehet a net. Egy következő számunkban ezekre hívjuk fel a figyelmet.  
 
Addig is néhány megszívlelendő tanács:  
 

- Ha valaki pedofil bűncselekményről szerez tudomást, vagy megtudja, hogy gyermekét 
zaklatja egy pedofil, akkor a helyileg illetékes rendőrkapitányságnál kell megtenni a 
bejelentést.  

- Amennyiben a szülő már megtörtént, a gyermeke sérelmére elkövetett pedofil 
cselekményről szerez tudomást, az komoly gondot jelent az egész családnak. Gyakran 
nem mernek feljelentést tenni, a bizonyítás hiányától és a botránytól való félelmükben. 
Tanácsunk, hogy gyanú esetén is tegye meg a feljelentést.  

- Az áldozatoknak szakszerű pszichoterápiára van szükségük ahhoz, hogy a bántalmazás 
hosszú távú, az egész személyiségfejlődésre gyakorolt negatív hatásai ne alakulhassanak 
ki. Amennyiben a gyermek szexuális bűncselekmény, pedofília áldozata lesz, akkor a 
szülők a körzeti, illetve az iskolákhoz tartozó gyermek- és ifjúságvédelmi felelősökhöz és a 
rendőrséghez fordulhatnak segítségért, hiszen az ilyen jellegű cselekmény, 
bűncselekménynek minősül.  

- A pedofilok interneten elkövetett bűncselekményeiről nagyon keveset szoktak közcélú 
műsorokban beszélni. Kevés a tájékoztatás az iskolákban, kevés a figyelemfelkeltő 
weboldal. Ha minden nehézség nélkül ráakad a szörfölő egy pedofil oldalra, akkor az volna 
az elvárható, hogy ugyanilyen könnyedséggel ráakadjon egy olyan oldalra, ahol erre a 
veszélyre felhívják a figyelmet. Ez a feladat egyelőre szintén a szülőre hárul.  
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Nemzeti ünnepünk, március 15. 
 
A művelődési házban megrendezett március 15-i 
ünnepi műsort általános iskolánk 5. osztályosai 
adták, az ünnepi beszédet Igaz Sándor - a 
Halimba, Nyirád, Szőc Intézményfenntartó 
Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes 
Óvoda-Bölcsődéje igazgatója - tollából idézzük: 
 
„163 évvel ezelőtt Magyarország Európa 
történetében nem először, de a legfelemelőbb 
módon volt képes önmagára irányítani a figyelmet. 
Március 15-én néhány huszonéves fiatal egy 
papírlapot lobogtatva a Pilvax kávéházból 

lelkesülten elindult, hogy Magyarország történelmét átírja. A lap tetejére egyetlen mondat volt 
felírva és 12 pont sorolva. A mondat egy kérdő mondat volt, s a válasz a 12 pont. „Mit kíván a 
magyar nemzet?”  
 
Minden nemzet életében vannak fordulópontok, forradalmak, amelyek az utódok megünnepelnek. 
Március 15-e Magyarország történetének talán az egyik olyan ünnepe, amely az 1000 esztendős 
magyar történelem emlékpontjainak sorában kivételes helyet foglal el. Kivételes, mégpedig azért, 
mert ez az ünnep az, ami egyként kedves minden magyar embernek. Ez az ünnep nem megoszt, 
hanem összefog bennünket. Vajon miért lehet ez így? 1848-ban Európában végigsöpört a 
forradalom. A feudalizmus recsegő-ropogó tákolmányából minden népnek és minden népet alkotó 
népcsoportnak elege lett. Az események mindenhol véres összecsapásokban és kínok által 
kisérve zajlottak le. 
 
Nálunk a forradalom békésen zajlott. Méltóságteljes ünnep volt ez. A 12 pont gondolatisága uralta, 
amelynek talán legfontosabb eleme az a mondat, hogy „legyen béke, szabadság és egyetértés”.  
 
Elgondolkodtam azon, hogy ha a magyar józanság nem kerekedik fölül, ha a forradalmi hevületet 
nem a megbecsülés és szeretet hatja át, akkor Pesten a forradalom nem lett volna különb, mint 
Európa többi városában. A forradalmár általában pusztítani akar, a mi forradalmáraink békét, 
szeretetet, változtatást akartak. Változtatást oly módon, hogy az mindenkinek jó legyen, aki a 
magyar nemzet tagja, mert közös a sorsunk, közösek a gondjaink, és felismerték, hogy senki sem 
juthat előbbre a másik nélkül, bármely osztályba tartozott is. A forradalom győzelme után békés 
életre készült az egész ország és annak felelős vezetői is. 
Széchenyi közlekedési és árvízszabályzási tervekkel, 
Báró Eötvös József a közoktatás átalakításával, 
Mészáros Lázár békeidőbeli hadsereget álmodott nekünk.  
Magyarország elnyomói viszont nem így gondolták. 
Sajnálták volna elveszíteni Európa éléskamrájának 
kulcsát. Ezért háborút indítottak hazánk ellen. Az 
eseményeket ismerjük. Az ötödik osztály műsora hűen 
követi majd az események történetiségét. Én csak két 
dologra szeretném felhívni mindenki figyelmét! Nem árt a 
történelmet ismerni, és nem árt a 12 pontot tudni. 
 
Mit kaptunk mi az ifjú forradalmároktól? Mit kaptunk a Nemzeti daltól és a 12 ponttól? Egy érzést, 
amely nem csak az ő életükben volt fényes és felemelő, nem csak nekik volt szép ez a nap, egész 
nemzetünknek egy olyan pillanata, mely azóta is képes erőt adni. Az összefogás erejét, olyankor, 
amikor egy szebb és egy boldogabb életről álmodunk.  
 
Petőfi Sándor vízióját büszkén, boldogan és szeretettel valósítjuk meg ezért minden esztendőben, 
újra és újra. „Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, s áldó imádság mellett mondják el 
szent neveinket.” „ 

Igaz Sándor igazgató 
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Noszlopi Kocsonya- és Tésztaparádé 
 

2011. február 20-án került megrendezésre a II. Noszlopi Kocsonya- és Tésztaparádé, ahol 
Horváth Józsefné és Fülöp-Szalai Hajnalka – akinek mentora, nagymamája: Szalai 
Sándorné Klári néni – különleges cukrász-tehetségükkel öregbítették Nyirád hírnevét.  

 

 
 

Horváthné Marika II. helyezett lett virágkosár diótortájával, Hajni az egy emeletes 
absztrakt diótorta kosarával vívta ki az elismerést, ezüstérmet kapott.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gratulálunk a szép eredményekhez! 
 

Sarkadi-Nagy András polgármester 
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A trükkök végtelen tárháza 
Az idős korosztály megkárosítására specializálódott bűnözés 

 

A vagyonelleni bűncselekmények többségénél az elkövető számára közömbös, hogy kit károsít 
meg, a hangsúly azon van, hogy mit (készpénzt vagy könnyen pénzzé tehető, esetleg saját 
szükségleteit kielégítő tárgyat), illetőleg milyen értékben tud eltulajdonítani. Ez az elsődleges 
szempont. Autólopás esetén tehát fontos lehet a típus, az évjárat, a szín, de teljesen lényegtelen, 
hogy a tulajdonos milyen nemű, életkorú.  
Vannak viszont olyan bűncselekmények, ahol az elkövető számára kiemelten fontos az áldozat 
személye, életkora, és esetleg az lesz másodlagos, hogy milyen eltulajdonítható javak vannak a 
birtokában. Ilyen vagyon elleni támadásokra specializálódtak azok a bűnözők is, akik a 
túlnyomórészt egyedül élő nyugdíjasokat tekintik célpontnak, és otthonaikban felkeresve 
okoznak kárt nekik, nemegyszer megtakarításaik teljes összegétől fosztva meg őket. 
Természetesen nem sejthetik előre, mekkora lesz a zsákmány, azt azonban tudják, minden idős 
embernek vannak kisebb-nagyobb megtakarításai. És ami a legfontosabb, őket a legkönnyebb 
félrevezetni, ők azok, akik leglassabban ocsúdnak a bajban, és akik életkorúk sajátosságaiból 
adódóan a legkevesebb információval tudják ellátni az ügyben eljáró nyomozókat. Ennek az 
elkövetői körnek a legjellemzőbb bűncselekményei a besurranásos (trükkös) lopások és a 
házalással elkövetett csalások. A következőkben a házalással elkövetett csalások módszerére 
hívjuk fel a tisztelt Olvasók figyelmét. 
 

Házalással elkövetett csalások 
 

A házalással elkövetett csalás, valamint annak speciális esete a 
gagyizás, szintén nem kötődik a sértett életkorához. Ilyen esetben 
a leggyakoribb az egészségmegőrzéssel kapcsolatos termékek 
(lámpa, mágneses paplan, masszírozó gép) kínálása. Ilyen 
esetben gyakran a háziorvos ajánlására is hivatkoznak.  
 

Ravaszabb az a módszer, amikor a cél nem a direkt eladás, 
hanem erre közvetett módon, valamilyen legenda alkalmazásával 
kerül sor. Pl. gyakran külföldi elkövetők szoktak hivatkozni 
gépkocsijuk műszaki hibájára, és a birtokukban lévő gagyi 
ékszerek zálogba adásával kísérelnek meg a „javíttatás” céljából 
pénzkölcsönhöz jutni. Később persze nem váltják ki a 
zálogtárgyat. Ez utóbbi lehet „rozsdamentes” étkészlet is, ami már az első mosogatás után 
korrodálni kezd.  
 

Az előbbinél még egy fokkal veszélyesebb lehet a szolgáltatással történő házalás, pl. késélezés, 
ereszcsatorna javítás. Ebben az esetben először egy rendkívül vonzó árat közöl az elkövető a 
sértettel, majd amikor a fizetségre kerül a sor, akkor kiderül, az áldozat valamit „félreértett” és 
ekkor már egy gátlástalanul magas összeget követelnek tőle. Pl. nem 1 db kés élezése 100 forint, 
hanem a penge hosszúságának egyetlen centiméteréért kell ennyit fizetni. A kínos helyzetbe 
kerülő sértett arra is képes lehet, hogy amennyiben nincs nála elegendő készpénz, 
lakókörnyezetéből kölcsönt kérjen, és úgy rendezze „tartozását”.  
 

A tettesek egyes esetekben arra törekszenek, hogy a fizetésnél csapják be a „vásárlójukat” pl. az 
általa átadott 10.000 forintost észrevétlenül kicserélve azt állítják, hogy csak 1.000 forintost kaptak, 
így további 9.000 forintot követelnek alaptalanul. Itt pedig már nincs jelentősége annak, hogy 
előzőleg megbízható minőségű, avagy silány árut értékesítettek.  
 

A termékkel történő házalás klasszikus esete a tűzifa-, szén- vagy burgonyaeladás. A 
megkárosítás két hullámban zajlik le. Az első a leszállított áru mennyiségéből adódik, lényegesen 
kevesebbet rakodnak le a sértettnek, mint amekkorát felszámítanak neki. Mivelhogy maga a 
vételár reális, így elaltatják a figyelmét, ő pedig megfelelő szemmérték híján nem érzékeli az 
átverést. Ez kombinálódhat még egy lopással is oly módon, hogy fizetéskor kifigyelik, honnan veszi 
elő a pénzét, majd valamelyik társ-tettes észrevétlenül eltulajdonítja azt.  
 

Forrás: Veszprém Megyei Rendőrség, ELBIR Elektronikus Bűnmegelőzési Információs Rendszer 
Veszprém megyei kiadványa 2011 márciusi száma 

 
Közreadta: Nyirád Községi Polgárőrség Papp Attila elnök 
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Női futball Tisztelt olvasók! A női futballcsapat a téli időszakban is 

szép sikereket ért el különböző tornákon. Csapatunk célja minél jobb 
eredményeket elérni, és ősszel szeretnénk benevezni a keresztpályás 
bajnokságba. Nagyon örülünk, hogy egyre több fiatal játékosunk van, 
akiket szeretettel fogadtunk és hamar beilleszkedtek. A csapat minden 
tagja odaadással és nagy lelkesedéssel végzi az edzésmunkát, ami a 
sikerhez elengedhetetlen. Nagyon jó a csapatszellem, amit edzőnknek, 
Földi Kornélnak is köszönhetünk. 
 

Továbbra is szeretettel várjuk a sportolni vágyókat és azokat is, akik kíváncsiak edzésünkre. 
 

A CSAPAT TAGJAI 
 

Nyirád 
 

Ajka 
 

Földi Zsanett Ács Ottóné 
Bellér Mónika Kasza Nikolett 
Bódi Barbara Kasza Judit 

Preininger Mónika Horváth Zsoltné 
Horváth Szabina Törökné Németh Gyöngyi 

Tóth Fruzsina Török Szilvia 
Osváth Anita Tölgyesi Adrienn 

Hoffmann Tünde Vincze Beáta 
Fekete Vanda  

Kapa Judit  
Szabó Henriett  

Madar Erika  
Tisztelettel: Szabó Henriett 

 
 
 

HIRDETÉS 
 

Nyirádon 
a Baux-City ABC 

(Dózsa Gy. u. 2/A.) 
feletti tetőtérben, 

 
 

külön lépcsőházi bejárattal 
kiválóan szigetelt lakás 

kedvező áron eladó. 
 

Érdeklődni: 
06 30/426-91-73-as telefonon lehet. 
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Új kuka igénylése – Többen fordultak hozzám ez ügyben, ezért egy 

félreértést szeretnék tisztázni! A nyirádi háztartásokba Hoffmann Gergely által 
eljuttatott felhívás, mely szerint „2011-től megváltozik a szemétszállítás… minden 
háztartásnak egyénileg kell beszereznie a kívánt méretű kukát”, azt sugallta, hogy a 
jelenlegi, 110 literes kukákat mindenkinek le kell cserélnie. Erről szó sincs. Ez csupán 
egy lehetőség, de nem kötelező.  
Az önkormányzatnak ehhez az ügylethez – a kukabeszerzéshez – nincs semmi köze, mindössze 
arra adott lehetőséget, hogy az igényeket Hoffmann Gergely a polgármesteri hivatalban gyűjthesse 
össze.  

Simon Balázs alpolgármester 

 
 
 
 

GÓLYAHÍREK 
 

Örömmel számolunk be arról, hogy az elmúlt három hónapban 3 kisbabával gyarapodott 

Nyirád lakossága. Megszületett 

 

Gecző Márk Erik és Csőkör Hajnalka kisfia Richárd Ákos 

Dobos Imre Zsolt és Nemes Mónika Krisztina kislánya Bianka 

Szabó Gyula és Lipták Erika kislánya Noémi 

 

SOK ÖRÖMÖT ÉS JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK MINDANNYIUKNAK! 
 

 

NÉVADÓ ÜNNEPSÉG 
 

Riba Zsolt és Tóth Márta kislányai: Riba Renáta Anna és Riba Réka Emília, valamint Sántha 

Péter és Humpók Erzsébet kislánya: Sántha Dorina Alexandra névadó ünnepségét tartottuk a 

polgármesteri hivatalban.  
 

 

ELHÚNYTAK  
 

Az elmúlt időszakban a következő nyirádi lakosoktól vettünk végső búcsút: 
 

Németh Imre 82 éves, 
Szabó Józsefné Horváth Erzsébet 61 éves, 
Fatér Irén Mária 63 éves, 
Döme Gyula 75 éves, 
Preininger Józsefné Dömös Terézia 83 éves, 
Nagy Károly 88 éves, 
Sipos Lajosné Szőke Terézia 70 éves, 
Puha Zoltán 52 éves, 
Rompos József 88 éves, 
Fercsák Pálné Molnár Rozália 84 éves korában hunyt el. 

 

A hozzátartozóknak őszinte részvétünk! 
 

Kovács Károlyné anyakönyvvezető 
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