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Tisztelt Nyúli Lakosok!

Reményekkel és kitartással köszöntöm 
Önöket ebben a szép őszi időben, elcso-
dálkozva a természet színes játékában, 
élvezve a gyümölcs és zöldség betakarí-
tás örömét, szeretettel gondolva a nagy-
szülőkre, ahogy ilyenkor a lekvárokat és 
a kompótot főzték be. Felidézve azoknak 
az időknek a hangulatát, amikor a pin-
cékben megindult a borok forrása és a 
szorgos gazdák büszkeséggel kínálták 
egymásnak a készülő nedűket. Bízom 
benne, hogy a forró nyár után minden-
ki megtalálja a szépségét ennek az őszi 
időszaknak és félre tudja tenni a ránk 
nehezedő gondokat. 

Ahogy Európa összes országában, mi itt 
Magyarországon azon belül saját tele-
pülésünkön is megérezzük az energia-
válság és az elszabaduló infl áció miatt 
felhalmozódott terheket. Ahogy nagyon 
sok más vállalkozás és önkormányzat 
is, mi sem tudjuk milyen áron fogunk 
energiához jutni, amivel működtetni 
tudjuk intézményeinket, gondolva itt a 
bölcsődére, óvodára, orvosi rendelőkre, 
könyvtárra és a polgármesteri hivatalra. 
A szolgáltatók mind az elektromos áram, 
mind a gáz tekintetében olyan szerződé-
seket küldenek az önkormányzatoknak, 
amelyben a havi világpiaci ár átlagában 
fogják számolni a villany és a gáz érté-
két. Önkormányzatunk számos kisebb 
beruházást visszafogott, hogy biztosí-
tani tudja az intézmények fenntartását, 
amit elsőszámú kötelezettségünknek 
tekintünk és meg is fogunk valósítani az 
előttünk álló tél folyamán. 

A szomszédban zajló háború és az ebből 
keletkezett alapanyaghiány és hatalmas 
áremelkedés mellett is azon dolgoztunk 
nyáron, hogy az Európai uniós támoga-
tásból elnyert fejlesztéseket megvalósít-
suk ez év, valamint a jövő év során. Az 
Európai uniós források mellett nagyon 
szépen részesültünk hazai forrásokban 
is a Magyar Falu Program keretében. Az 
év során több olyan beruházást is sike-
rült lezárnunk, amelynek előkészületei 
visszanyúltak az előző esztendőkre. 

A nyár folyamán sikerült átadnunk a 
bölcsőde harmadik csoportját, mely-
nek előkészületei 2019-ben kezdődtek 
meg. A tervezés majd a közbeszerzés 
után sikerült megfelelő 
kivitelezőt találva 2022-
ben átadni az új 97 m2-es 
épületrészt, amely egy 
csoportnak ad otthont, 
így 12 kisgyermeket tu-
dunk felvenni a meglévő 
24 fő kapacitás mellett. A 
beruházást a Dávid Bau 
Kft. végezte el. A beru-
házás a Területi Operatív 
Program keretében való-
sult meg Nyuszi Bölcsőde 
bővítése Nyúl községben 
címmel (TOP-1.4.1-19-
GM1-2019-00030) bruttó 
120 millió Forint költség-
vetéssel, ami magában 
foglalja a tervezés, közbe-
szerzés, építés, nyilvános-
ság, projektmenedzsment 
és eszközbeszerzés költ-
ségeit. Az átadó ünnep-
ségen a beruházást mél-
tatta Kara Ákos, a térség 
országgyűlési képviselője 
és Németh Zoltán, a Győr-
Moson-Sopron Megyei 
Közgyűlés elnöke is. Az 
új épületrészt megáldotta 
Bausz András plébános. 

A beruházáshoz kapcsolódva elké-
szült a LEADER program keretében 
a Jókai utcai árokszakasz lefedésével 
egy 19 gépjármű parkolására alkal-
mas parkoló a bölcsőde és a templom 
közötti szakaszon. Látható, hogy mekko-
ra népszerűségnek örvend az új fejlesz-
tés, mivel hatalmas segítséget jelent, fő-
leg a reggeli parkolásnál, mikor a szülők 

gyermekeiket hozzák a bölcsődébe és 
az óvodába. A helyválasztás szinte tö-
kéletes volt, mivel a platánfák árnyéka 
kellemes hűvöset tartott az ott parkoló 
autóknak a nagy nyári hőségben. A beru-
házás értéke megközelítette a bruttó 15 
millió forintot, melyhez a Vidékfejlesz-
tési Program kiírásaiból mintegy 10,6 
millió forint támogatást nyertünk. 

Átadásra került a Kossuth Lajos utcai 
járda felújítása is. Közel 700 m hosszú 
szakaszon térköves burkolattal került 
kialakításra a gyalogjárda a falu elejé-
től a Vasútsor becsatlakozásáig. A beru-
házást a versenyeztetés során a Lang-
Szolg Kft. nyerte el, melynek költsége 

meghaladta a bruttó 32 millió forintot. 
A fejlesztés a Belügyminisztérium ál-
tal kiírt önkormányzati fejlesztésekre 
nyújtott támogatás keretében valósult 
meg, melyhez közel 20 millió forintot 
nyert önkormányzatunk. A projektben 
megvalósított gyalogjárda felújításával 
biztonságossá tudtuk tenni a gyalogos 
közlekedést, főleg az idősebb generációk 
és kisgyermekes anyukák számára, akik 

Kossuth Lajos utcai járda felújítása
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Tavasszal nagy várakozással készültünk 
az idei nyári programokra. A 2020-as 
karantén időszak után induló program-
sorozataink vasárnap estékre adtak ki-
kapcsolódást koncertekkel és szabadtéri 
fi lmvetítésekkel.

A nyári zenés estek havi két prog-
ramja egyedi zenei élményeket kínált 
hozzá kapcsolódó vendéglátással. Jú-
nius elején a Scharek Béla által vezetett 
Akkordeon Tánczenekar lépett fel az Ady 
parkban, mellé pedig a Villa Nuul ízeit 
élvezhettük frissen helyben sütött éte-
lekkel. Június végére komoly vállalást 
tettünk, hiszen a klasszikus zenének is 
külön időpontot biztosítottunk, így a 
Győri Filharmonikus Zenekar vonósné-
gyese érkezett színpadunkra. Az egyedi 
hangulatú zenei élmény mellé a Mi kony-
hánk vállalkozás helyben sütött pizzát 
kínált vendégeinknek. Örömünkre sokan 
látogatták a koncertet, sikerének köszön-
hetően várhatóan a 
2023-as programban 
is találkozhatnak majd 
egy klasszikus zenei 
előadással.
Tavaly júliusban a 
legnagyobb látoga-
tottságot az Amerika 
nap hozta, ahol autók, 
motorok és rock&roll szerepelt a kíná-
latban. Közel hasonló hangulatot vártunk 
a Nemcsak Berry zenekar fellépésekor, 
melyre vártuk a környék motorosait. A 
hűvös idő ellenére velünk voltak a Győri 
Vespa Club lelkes képviselői és persze a 
blues és country hangulat mellé a csíki 
sört is korsószám csapolták a vendég-
látósok. A nyaralási időszak közepén a 
győri Loose zenekar lépett színpadra és 
hozta el új lemezének legjobb dalait. Az 
est különlegességét a Szomszéd Bár hoz-
ta, hiszen külön erre a napra elkészítették 
Nyúl koktélját, de a nyár kedvelt ízei kö-
zül több egyedi ital is itt mutatkozott be 
rendezvényünkön. 
Az augusztusi első koncertje egybeesett 
az immár hagyományos nyúli búcsú-
val. Míg a játékok és színes kavalkád a 
pálya környékén zajlott, addig az Ady 
parkban esti koncertjére készülődött a 
CimbaliBand. A népzenei elemeket és vi-
lágzenei, néhol jazz harmóniákat ötvöző 
zenekar az idei nyár legnagyobb nézőszá-

mát és látogatottságát hozta. A fellépés 
közben a Pedró pékség fatüzelésű ke-
mencéjében sorban sültek a kenyérlángo-
sok. A többszörös visszataps után a lelkes 
közönség és a zenekar tagjai is a parkban 
maradtak és vidám jóízű beszélgetéssel 
zárult az este. Záró eseményünk nemzeti 
ünnepünkhöz kötődött, de meghirdetett 
időpontban a hűvös és esős idő miatt el-
halasztásra került. 

Utolsó augusztusi vasárnap, a Park mozi 
eseményével egyidőben zárult a Nyári 

Zenés Estek programsorozat. Az időjárás 
kegyes szinte az egész programsorozat-
hoz, hiszen csak egy alkalom halasztásá-
ra volt szükség.

A Park mozi hat alkalmas szabadtéri 
fi lmvetítését változatos kínálattal ter-
veztük. Volt benne sci-fi , dráma, krimi, 
kalandfi lm, de nem maradhatott el a ro-
mantikus magyar fi lm legújabb alkotása 
sem. A 2020-ban NKA pályázatán nyert 
támogatás révén az idei program nagy ré-
sze már biztosított volt a szolgáltatóknál. 
Jövőre ez a programsorozat bizonyosan 
átalakul majd, részletek kidolgozás alatt 
vannak. Az idei év legnagyobb látogatott-
ságát az Így vagy tökéletes című magyar 
fi lm és az 1986-os Top Gun akciófi lm 
hozta. 

Köszönjük, hogy velünk voltak az idei 
nyári rendezvényeinken. 12 alkalom, 
megannyi élmény, csodás koncertek és 
színvonalas vendéglátás volt az Ady park 

sorozatain. Köszönjük továbbá a támoga-
tást a nyúli IDMC Kft-nek, akik faháza-
ikkal technikai hátteret adták rendezvé-
nyeinknek. Már második éve dolgozunk 
együtt Sik Gyulával és Lázár Dániellel, 
aki a koncertek minőségi hangzását, 
megszólalását biztosították. A Park mozi 
élményét pedig Pongrácz Balázs és Tóth 
Attila nélkül nem élhettük volna át. Kö-
szönet szól azoknak is, akik a kulturált 
vendéglátás és nézőtér kialakításban, 
építésben és pakolásban rendszeresen 
segítettek. Kiemelten Funkné Smitola 

Katalin alpolgármester 
asszonynak, aki a so-
rozatok szinte minden 
alkalmán családjával 
segítette a rendezvény 
sikerét.

Már zajlik a 2023-as 
rendezvénysor ter-

vezése. Jelenleg még kiszámíthatatlan, 
hogy az egekbe szökő szolgáltatói árak 
és az ÁFA-val terhelt előadói díjak milyen 
lehetőségeket adnak nekünk, de célunk a 
színes és kulturális értéket kínáló prog-
ramsor összeállítása. Sorozataink Nyúli 
Nyár megnevezés alatt kerülnek majd 
összeállításra, melyben a vasárnapi ze-
nés koncertek és szabadtéri fi lmvetítések 
mellett szombati kiemelt események is 
helyet kapnak havi egy alkalommal. 

Várom továbbá javaslataikat, kéréseiket 
jövő nyári fellépőket illetően. A beérke-
zett igények sorát közönségszavazatra 
tesszük fel, így bizonyosan érkezhet ked-
vencük az Ady parkba jövő nyár valame-
lyik esti koncertjére.

Elérhetőségemre várom üzeneteiket: 
szervezes@nyul.hu

Horváth Attila
művelődésszervező

NYÚLI NYÁR 
2022

most már sima egyenletes felületen tud-
nak közlekedni a régi töredezett, gyöke-
rek által felgyűrt járda helyett. Az elmúlt 
évek során több alkalommal is jelezték, 
hogy időskorúak és kisgyermekek estek 
el gyalogosan vagy kerékpárral a régi 
járda rossz minősége miatt. A projekt-
nek köszönhetően ezt a problémát sike-
rült kiküszöbölni és megoldani.

Nagy örömünkre szolgált, hogy az 
Ady utca és a Tavasz utca keresztező-
désében lévő parkban fel tudtuk újí-
tani a játszótéri eszközöket, valamint 
új eszközöket is tudtunk kihelyezni. A 
Magyar Falu Program keretében 5 millió 
forint támogatást nyertünk a projekthez. 
Nagyon bízunk benne, hogy a többgene-

rációs eszközöket örömmel és jókedvvel, 
valamint biztonsággal tudják használni 
a település gyermekei. 

Az önkormányzat számos közbeszer-
zési eljárást indított el a megnyert 
Európai uniós és hazai forrásokból 
megvalósítandó projektekre. Ezek kö-
zül az alábbiakat kívánom kiemelni: 

Belvízvédelmi projektek

Jövő év tavaszára csúszik a belvízvédel-
mi munkák megkezdése, mely magában 
foglalja a Kápolna utcai árok lefedését és 
új 5 m széles vízelvezető útburkolat ki-
alakítását, valamint a Kert utca mögötti 
részen a belvizek elvezetését és a vasút-
tal párhuzamosan futó Malomsori árok 
tisztítását és burkolását. A pályázatban 

nehézséget jelentett, hogy a Kápolna 
utcában számos házi gázbekötést ki kell 
váltani, amit csak a szolgáltató végez-
het el tervezési és engedélyezési eljárás 
után. A beruházás összege megközelíti 
a 200 millió forintot, melyhez Területi 
Operatív Forrásból nyertünk támoga-
tást. 

Ehhez kapcsolódik egy új beadott pályá-
zatunk a TOP Plusz kiírásra, amelynek 
keretében le kívánnánk fedni az Incső 
utcai árkot a Gerha utca és az Alsó egese 
utca közötti szakaszon, ahol szintén új 
útburkolatot alakítanánk ki az út széles-
tésével együtt. Ehhez a projekthez kap-
csolódva tervezzük a Kisnyúli település-
rész vízelvezetésének rendezését is. 

Várhatóan tavasszal kerül megvalósítás-
ra a Héma utca elmaradt szakaszainak 
aszfaltozása a Kápolna utca és a Cseh-
hegy, valamint a Szűk utca és az Egese 
közötti szakaszon. A beruházáshoz több, 
mint 42 millió forint támogatásban ré-
szesültünk a Magyar Falu Program for-
rásaiból.

Útfejlesztési projektek

Kiírásra került a Potyondi út szilárd bur-
kolattal való ellátásának közbeszerzé-
si eljárása a Nyúl és Töltéstava közötti 
szakaszra egészen a Palotai útig. A be-
ruházásra a Vidékfejlesztési Program 
forrásaiból nyertünk forrást 95%-os in-
tenzitással és a beruházás értéke meg-
haladja a 220 millió forintot. A költségek 

jelentőségét emeli, hogy minőségben 
nagy teherbírásra és mezőgazdasági 
gépforgalomra lett tervezve. 
Ehhez kapcsolódna az ipari elkerülő út 
elmaradt 330 m-es szakaszának nagy 
teherbírású aszfaltozása a magtárakhoz 
vezető szakaszon, melyet TOP Plusz 
forrásból kívánunk megvalósítani, és bí-
zunk a pályázat sikerében. 

Az önkormányzat jövőbeli terve a Vas-
útsor utcájának és járdájának felújítása 
a Potyondi utca irányába. A fő problémát 
jelenti a gyalogjárda és út vízelvezetésé-
nek hiánya, amelyet szeretnénk a követ-
kező években megoldani. Erre a Magyar 
Közút Nonprofi t Kht. közreműködésével 
tervet készíttettünk, mely tartalmazza 
az út, a járda és a közötte futó vízelve-
zető árokszakasz újragondolását és a víz 
biztonságos elvezetését. A beruházás 
kezdeményezője volt Kara Ákos ország-
gyűlési képviselő úr, aki lakossági fó-
rum keretében hallgatta meg az itt élők 
problémáit és próbál segítséget nyújtani 
a feladatok megoldásában. 

Sajnos még nem tudjuk, hogy mit hoz-
nak a következő hónapok és a háború, 
valamint az energiaválság miatt kiala-
kult bizonytalanság rányomja a bélyegét 
a mindennapok tervezésére. Ugyanúgy, 
ahogy Önök a háztartásokban, mi itt az 
önkormányzat gazdálkodásában szem-
besülünk ezekkel a problémákkal, és 
megoldást kell találnunk az intézmények 
működtetésére és fenntartására, az ellá-
tások biztosítására. Bízom benne, hogy a 
következő néhány hónapban azért előbb-
utóbb pozitív fordulatot vesznek a világ 
dolgai és tisztább képet kaphatunk a jö-
vőről, hogy legalább kalkulálni, tervezni 
tudjunk.

A közös munkában és gondolkozásban 
nagyon megköszönöm Kara Ákos kép-
viselő úr rengeteg segítségét és hozzánk 
állását, ami alapját jelenti a helyi fej-
lesztéseknek. 

Megköszönve további támogatásukat 
magam és a Képviselő Testület nevében 

Schmiedt Henrik
polgármester

Bölcsőde bővítése
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Most, hogy az orosz-ukrán háború 
kapcsán a különböző légi csapások 
képével naponta szembesülünk, ta-
lán jobban megértjük az itt követke-
ző, 77 évvel ezelőtt falunk légteré-
ben megtörtént eseményt, amelynek 
részleteit Császár Ferenc kutatásai 
alapján sikerült kideríteni.

Császár Ferenccel fél éve ismerkedtem 
meg. Elmondása szerint Nyúlhegyben 
élő édesanyja 1945-ben, 6 éves korában 
szemtanúja volt egy meglőtt amerikai 
harci gép lezuhanásának a nyúli erdő 
felett. Édesapjával másnap a helyszínt 
is felkeresték, az ott tapasztalt látványt 
életre szóló élményként mesélte el az-
tán később fi ának, aki felnőve egyre fo-
kozódó kiváncsisággal kutatni kezdte a 
lezuhant gép történetét. 

Több éves kitartó munkával sikerült 
különböző darabokat összegyűjtenie a 
lezuhant gép roncsaiból és azokat be-
azonosítania. Kiterjedt levelezéssel pe-
dig felderítette a bevetésre induló gép 
személyzetét és a fedélzetén történt 
eseményeket, illetve az életben mar-
adott katonák további sorsát.
No, de minden további magyarázkodás 
helyett átadom a szót Császár Ferenc-
nek.

„1945. február 21-én a piros 40-es oldal-
számú B-24J liberátorra Chad E. Ikerd 
hadnagy és kilenc fős legénysége telje-

sített szolgálatot, hozzájuk csatlakozott 
Wurt F. John törzsőrmester fotós is. Az 
ő feladata volt a célpont fényképezése. A 
bevetések utáni értékeléseken ezen képek-
ből állapították meg, hogy mekkora károk 
keletkeztek a célterületen. 

A 7 órai eligazításon tudták meg, hogy az 
aznapi célpont Európa egyik legjobban 
védett városának, Bécsnek a déli pálya-
udvara lesz. 

A Dél-Olaszországban fekvő cerignolai 
légibázisról induló 500 bombázóból és 
vadászgépből álló kötelék 13 óra 22 perc-

kor érkezett a bécsi pályaudvar légterébe. 
Chad E. Ikerd hadnagy liberátora több 
más géppel együtt találatot kapott, de 
még az alakzatban tudott maradni, és ki-
oldotta halálos terhét. 

Nem sokkal a bombázás végrehajtása 
után újabb légvédelmi találat érte őket. 
Ezért a gép kapitánya, úgy döntött, hogy 
mivel a sérült repülővel már nem tud visz-
szatérni Olaszországba, ezért Magyar-
ország felé, a Vörös Hadsereg által már 
megszállt területek irányába repül, így 
kivált a kötelékből. Ekkor látták társai 
utoljára Ikerd hadnagy B-24 bombázóját. 

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

FÖLDRE ZUHANT TÖRTÉNELEM
Délután két óra előtt néhány perccel, az-
nap már másodszor üvöltöttek fel Győr-
ben a légvédelmi szirénák. A város felett 
megjelent a magányos sérült bombázó. A 
legénység még bízott abban, hogy elérik 
az orosz frontvonalat és vége lesz ennek a 
borzalmas bevetésnek. De a sors másképp 
rendelkezett. A magyar 205. légvédelmi 
tüzérosztály ügyes katonái célba vették és 
többször el is találták a repülőt. A négy 
motorból kettő leállt. Ikerd hadnagy el-
rendelte a gép elhagyását, de a repülőn 
lévő 11 főből sérüléseik miatt már hár-
man nem tudtak kiugrani. Georg Patton 
őrmester, Roor Dirk őrmester és John 
Wurth törzsőrmester hősi halált haltak. 
A gazdátlanná vált liberátor még tett egy 
kört a Nyúl és Écs közti erdő felett, majd 
hatalmas robajjal csapódott a fák közé. 

A motorok leszakadtak, roncsdarabok 
repültek mindenfelé. A berobbanó üzem-
anyag hatalmas lánggal égett, és meg-
olvasztotta az alumíniumot is. Écsen és 
Nyúlon sokan látták a gép lezuhanását, 

többen el is indultak a környék falvaiból 
az ejtőernyősök keresésére. A lincselés-
től tartó személyzet tagjai fi gyelmeztető 
lövéseket adtak le a levegőbe, hogy távol 
tartsák maguktól a haragos embereket, 
végül az időközben kiérkező német kato-
náknak megadták magukat. 

A három halott katonát a gép roncsaitól 
nem messze temették el. Sírjaikra egy-egy 
fakeresztet helyeztek, és azokra sisakja-
ikat tették. A személyzet életben maradt 
tagjait Győrbe vitték. Innen az Alsó-Szi-
léziai Stalg Luft III. hadifogolytáborba 
szállították őket, amely, a mai Lengyelor-
szágban Zagan városa mellett található. 
A Vörös Hadsereg előre nyomulása miatt 
hosszú gyalogmenet után Münchentől 45 
km-re lévő moosburgi táborba érkeztek, 
ahol is az amerikai hadsereg 1945. április 
29-én felszabadította őket. 

A három elhunytat 1946-ban exhumálták 
és elszállították. Georg Patton őrmestert 
és John Wurth törzsőrmestert az Egyesült 

Államokban, szülővárosaikban temették 
újra. Roor Dirk őrmestert viszont a hol-
landiai margrateni amerikai háborús te-
metőben helyezték örök nyugalomra. 

Chad E. Ikerd hadnagy a háború után is 
az Egyesült Államok légierejében maradt 
és őrnagyi rangot ért el. 1973-ban 49 éves 
korában halt meg Koreában.”

A Nyúli Polgári Kör, november 12-én, 
szombaton 16 órára a Faluházba vetí-
tett képes előadásra és a megtalált ron-
csok rögtönzött kiállítására meghívta 
Császár Ferencet és barátját, Szilbek 
Béla repülőgépszerelőt, hogy részlete-
sen ismertessék a környékünkön lezu-
hant gépekkel kapcsolatos eddig elért 
eredményeiket.

Az előadásra minden érdeklődőt szere-
tettel hívunk és várunk. 

Császár Ferenc és Szűcs MihályA piros 40-es egy korábbi, 1944 szeptemberi bevetés előtti képen

A megtalált alkatrészek eredeti helye a gépen

HETEN A HUSZONÖTBŐL
A nyúlhegyi általános iskolában 1962-ben 
végzett egykori diákok tartották 60 éves 
találkozójukat 2022. június 25-én, köztük 
én is. 

Egykori hémai  iskolánkban, mely 1896-
ban épült állami kölcsönből  és ma is áll, 
a gyereklétszám csökkenése miatt még 
1967-ben megszűnt a tanítás, azóta az 
épület gazdát és funkciót is váltott. Így 
oda már nem mehettünk be, de azért 
mégis futó pillantást vethettünk rá fe-
lülről, ugyanis a sors különös ajándéka-
ként egykori osztálytársunk, Szemenyei 
Gyula kedves vendégszeretét élvezve az 
ő hématetői „birodalmában” tartottuk 
összejövetelünket, ahonnan lepillantva 
remekül ráláthattuk hajdani emlékeink 
színterére. 

A régi osztályképeink tanúsága szerint 
25-en voltunk. Előbb Ábrahám Imre, ké-
sőbb Németh Zoltán volt az osztályfőnö-
künk. 

Az 50 éves találkozónkra még 10-en jöt-
tünk össze, most a 60 évesen már csak he-
ten voltunk. Szomorúan állapítottuk meg, 

hogy nagyon sokan végleg elmentek kö-
zülünk… Tanáraink közül persze már sen-
ki sem él, Ábrahám Imre 2018-ban hunyt 
el. Bár fő beszédtémánk betegségeink is-
mertetése és unokáink bemutatására lett, 
de azért egykori iskolás csínytevéseinket 
is nosztalgiázva felidéztük. Szemenyei 

Gyula és kedves családja pompás vacsorá-
val lepett meg bennünket. Ezúton is kö-
szönjük, jól esett kedves gondoskodásuk.
Szeretetteljes vidám hangulatban váltunk 
el egymástól, jó volt megint együtt lenni!  

Szűcs Mihály
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Aki kerékpárral vagy gépkocsival Győr 
irányába elhagyja településünket, a 
nyár vége óta tapasztalhatta, hogy Nyúl 
és Kismegyer között félúton,  a kerék-
párút pihenője mellett faragott díszka-
pu „nőtt ki a földből”. 

A díszkapu alkotója, Schreiner Károly écsi 
fafaragó iparművész már a kerékpárút 
építése idején megkapta a megrendelést a 
kapu megtervezésére és elkészítésére, de a 
faanyag kiszáradása és a művészi kivitele-
zésű faragás másfél évnyi időt vett igénybe. 
Schreiner Károlyról tudni kell, hogy csalá-
di hagyományokat folytatva lett fafaragó, 
Écsen él és munkálkodik. Helytörténeti 
kiállítás keretében nagyapja szerszámaival 
mutatja be a fafaragás, az asztalos mester-
ség eszközeit, technikai fortélyait. Művei-
ben a lakáskultúrát díszítő fafaragásokon 
kívül vallásos témákat is feldolgoz, közis-
mertek Écsen és Tápon felállított köztéri 
alkotásai, a Keresztutak. 

A mester nagy lelkesedéssel 
kutatja megyénk, különösen 
a Rábaköz népi kultúrájának 
mintakincsét, hagyományát. 
Erre jellemző a felületek válto-
zatos, indás, növényi virág- és 
levélornamentikával díszítése, 
mellette pedig megjelenik az 
állatábrázolás: szarvas és más 
erdei állatok képében.

Munkásságát 2020-ban a me-
gyei nemzeti értékek sorába 
emelték.

A kerékpárút felett átívelő 
díszkapu a Kisalföld és a So-
korói-halomvidék tájhatárán 
kapott helyet, ezért mindkét 
tájegység természeti és kultu-
rális értékei jelképes ábrázo-
lás formájában megjelennek 
a tölgyfából készült alkotás 
északi és déli homlokzatán (tölgylevelek, 
búzacsokor, hal, horgony, gyalu, fogaske-
rék, nevető és síró színházi maszkok, köny-
vön ülő bagoly, hajókormány). Mindkét 
oldal feliratai az alatta áthaladókhoz szóló 
nemes gondolatok. 

A Győrből Nyúl felé igyekvőket felül a kö-

vetkező felirat fogadja: „Térj be hozzánk 
vándor, ha erre visz az utad, ha jó a szán-
dékod, itt szeretet fogad!” Jobb oldalt pedig 
ez olvasható: „S én veletek vagyok minden-
nap a világ végéig.” 

A Nyúl felől Győr irányába utazók felül 
ezt olvashatják: „Őseidnek szent hitéhez, 
nemzetednek gyökeréhez -testvér- ne légy 
hűtlen soha!” Jobb oldalon pedig ez áll: 
„Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül 
nyertél életet és örököltél Istent és Hazát!” 
A díszkaput hordozó 8 oszlopot gondosan 
kimunkált rábaközi és dunántúli motívu-

mok ékesítik. A tekintélyt parancsoló mé-
retű építmény 8 m hosszú, 6,5 m magas és 
1,1 m széles.

Felavatására 2022. augusztus 20-án, dél-
után került sor. Az avatásra felkért egyhá-

zak (katolikus, református és 
evangélikus) képviselői rövid 
beszédet mondtak és meg-
áldották az építményt, majd 
Kara Ákos a díszkapu létreho-
zását megálmodó és támogató 
országgyűlési képviselő úr és 
az építményt alkotó iparmű-
vész mester gondolatai után 
szalagátvágással adták át a 
díszkaput az alatta áthaladók-
nak. Az ünnepségen mintegy 
hatvanan vettek részt, köztük 
szép számmal kerékpárosok, 
de a csak éppen arra járó ér-
deklődők is. 

Művéhez gratulálunk 
Schreiner Károly fafaragó 
mesternek, köszönjük, hogy 
e diszkapu elkészítésével 
egy szemet gyönyörködte-
tő alkotással ajándékozott 
meg bennünket.

E remekmű átadásával egyben egy új kultu-
rális érték is született, a díszkaput várható-
an a Sokorói Tájegységi Értéktár Bizottság 
hamarosan tájegységi nemzeti értékeink 
közé fogja sorolni.

Szűcs Mihály 

NÉPSZÁMLÁLÁS AVATÁS

NÉPSZÁMLÁLÁS 2022 DÍSZKAPUT 
AVATTUNK

Tisztelt Lakosok!

2022. évben tizenhatodik alkalommal 
kerül sor népszámlálásra, melynek célja, 
hogy pontos és részletes képet kapjunk 
Magyarország népességének nagyságá-
ról, demográfi ai jellemzőiről, egészségi 
állapotáról, foglalkoztatottságáról, élet- 
és lakáskörülményeiről. Ezek az infor-
mációk szükségesek a mindannyiunk 
életét befolyásoló gazdasági, társadalmi 
döntések előkészítéséhez, a helyi fej-
lesztések tervezéséhez és a tudományos 
kutatásokhoz.

A népszámlálás 2022. október 1. és 
november 28. között kerül végrehaj-
tásra.

A KSH minden magyarországi lakcímre 
postai felkérő levelet küld ki szeptem-
ber utolsó napjaiban. A felkérőlevél nem 
névre szól, csak a lakás címe szerepel 
a címzésben. A felkérő levélben egy 12 
jegyű belépési kód is található, aminek 
a segítségével tudja minden háztartás 
önállóan, interneten keresztül kitölteni 
a kérdőívet.

Az internetes kitöltésre 2022. október 1. 
és 2022. október 16. között van lehető-
ség. 

A számlálóbiztosok 2022. október 17. 
és 2022. november 20. között felkeresik 
azokat a háztartásokat, amelyek nem 
töltötték ki elektronikusan a kérdőívet. 
A kérdőív kérdéseit 2022. október 1-je 
0.00 órakor fennálló állapotot alapul 
véve kell megválaszolni.

A számlálóbiztosok névre szóló számlá-
lóbiztosi igazolványt kapnak, amit kö-
telesek felmutatni. Az adatszolgáltató 
kérésére a számlálóbiztos köteles felmu-
tatni a személyazonosító igazolványát 
is. A számlálóbiztosok leellenőrizhetőek 
a 06-80/080-143-as ingyenesen hívható 
zöldszámon.

A számlálóbiztos az adatfelvételt csak 
egyedül (kísérő nélkül) végezheti, az 
adatfelvétel kizárólag elektronikus úton 
történik. A számlálóbiztos az adatfel-

vételhez tabletet kap. A számlálóbiztos 
a felvett adatokról papíralapú rögzítést 
nem végezhet, és a kérdőívekben szerep-
lő kérdéseken kívül más kérdéseket nem 
tehet fel. 

A számlálóbiztosnak az adatfelvételt 
megelőzően adatkezelési tájékoztatót 
kell felolvasnia. A számlálóbiztosok la-
kás- és személyi kérdőívet töltenek ki. 

A népszámlálásról szóló törvény alapján 
az adatfelvétel során a név megadása 
kötelező. A kérdésekre a válaszadás kö-
telező, de a nemzetiségre, az anyanyelv-
re, a családi, baráti közösségben beszélt 
nyelvre, a vallásra, az egészségi állapotra 
és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések 
megválaszolása önkéntes.

A kérdőíven az alábbi információk 
megadását kéri a KSH:

Lakással kapcsolatosan
- a lakás címe
- építési éve
- falazata
- a lakáshasználat formája (pl. rendsze-

resen, idényszerűen, üres)
- a lakás tulajdoni jellege
- helyiségeinek száma
- a lakás alapterülete
- közműellátottsága, felszereltsége
- a lakásban lakó személyek száma

Személyre vonatkozó kérdések

- név
- nem
- születési idő
- lakcím
- korábbi külföldi tartózkodás
- állampolgárság
- nyelvtudás
- nemzetiséghez tartozás, anyanyelv, 

családi, baráti közösségben használt 
nyelv

- vallás
- családi állapot
- született gyermekek száma és születé-

si idejük
- a családban betöltött szerep (pl. férj, 

feleség, gyermek)
- iskolába járás, iskolai és szakmai 

végzettség
- digitális jártasság
- gazdasági aktivitás (foglalkozás, mun-

káltató fő tevékenysége, munkavégzés 
helye)

- munkavégzéssel, tanulással összefüg-
gő napi közlekedés

- egészségi állapot, fogyatékosság

A számlálóbiztos a kérdésekre adott vá-
laszokat zárt informatikai rendszerben 
rögzíti és elküldés után már számára 
sem lesznek láthatóak, az adatok auto-
matikusan titkosításra kerülnek. A sze-
mélyes adatokat a rendszer elkülönülve 
tárolja a válaszoktól, így nem lehet be-
azonosítani a személyt a válaszokhoz. 

Telefonos lekérdezésre kizárólag speci-
ális esetben van lehetőség, akkor, ha az 
adatszolgáltató elzárkózik a személyes 
találkozástól, de jelzi, hogy telefonon 
szívesen megválaszolja a kérdéseket. 

Amennyiben a számlálóbiztos a körzeté-
be tartozó valamely címre nem tud be-
jutni, írásbeli értesítőt helyez el a kap-
csolatfelvétel céljából.

Kérjük a lakosokat, a népszámlálás haté-
kony lebonyolítása érdekében a számlá-
lóbiztosokkal szíveskedjenek együttmű-
ködni. 

Azon személyek összeírására, akik sem 
interneten, sem a számlálóbiztosok ál-
tali interjú keretében nem teljesítették 
adatszolgáltatási kötelezettségüket, 
pótösszeírás keretében 2022. november 
21. és 2022. november 28. között ke-
rül sor. Ekkor az összeírásból kimaradt 
személyeknek kell jelentkezniük a helyi 
népszámlálási felelősnél (jegyzőnél), 
akinek gondoskodnia kell ezen szemé-
lyek összeírásáról is.

Amennyiben egyéb kérdésük merül fel, 
a Nyúli Polgármesteri Hivatalban tele-
fonon érdeklődhetnek a következő tele-
fonszámon: +36-96/540-251. 

Nyúli Polgármesteri Hivatal

2022. OKTÓBER 1. - 2022. NOVEMBER 28.
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Az idei év második fele érezhetően kihívá-
sokat hoz majd a jövő évre vonatkozóan 
Nyúlon is. A gazdasági helyzet változásai a 
családokat és az önkormányzatot is érinti, 
mára elérte a kultúra területét is. Országo-
san zárnak be művelődési házak, könyvtá-
rak csökkentett órában fogadják olvasói-
kat, sportolási lehetőségek is korlátozottan 
lesznek elérhetők. Emellett a háztartások is 
utolsó megtakarításaikat élik fel, a kulturális 
értékek fogyasztása sajnos egyre hátrébb ke-
rül a havi kiadási listán. 

A 2020-21-es vírushelyzet már nagy érvá-
gást jelentett a kulturális szektornak. Ér-
tékes programok maradtak el, alkotók és 
fellépők választottak maguknak civil foglal-
kozást és rendszeres megélhetést elhagyva 
kreatív pályájukat. A nyitás reményt is ho-
zott, újra fellen-
dültek a rendez-
vények. Nyúlon 
is elindultak a 
Nyári Zenés Estek 
és Park Mozi ren-
dezvénysorozatai, ami idén is 12 estét kínált 
az Ady parkban különböző stílusok bemuta-
tásával. A tavalyi eredményes pályázatok-
nak köszönhetően Falunap eseményét két 
napos programmá bővíthettük, így a gyer-
mekeknek is kínáltunk aktív programokat.

A nyári események zárását követően már 
megkezdődtek a 2023-as programok ter-
vezése. A fellépők és szolgáltatók ÁFA sza-
bályainak módosulása és az emelkedő árak 
szinte kiszámíthatatlanná és tervezhetet-
lenné teszik a jövő évet. A jelenleg ismert 
pályázati környezet sem túl ideális, a külsős 
támogatók szintén kivárnak az utolsó per-
cig.
Szervezőként és kulturális szakma képvi-
selőjeként továbbra is fontosnak tartom az 
értékteremtést és a kultúrához való hozzá-
férést. Bár sajnos egyre kevesebben jutnak el 
színházba, klasszikus zenei koncertre, fon-

tos szempont lenne a fi atalok zenei nevelé-
se is és korosztálytól függetlenül a helyben 
történő kultúra fogyasztásának biztosítása. 
Magam és az Önkormányzat nevében is ír-
hatom, igyekszünk lehetőségeink szerint 
ebben mindent megtenni jövőre is.

Az is tény, hogy az igények is változtak. A 
karantén időszakban a bezártsággal sok 
esetben az értékrend is átalakult. A kö-
zösségi eseményeket felváltották a csalá-
di programok, ahol már csak a YouTube 
videómegosztó ismert zenéi kerültek a leját-
szási listákra. Az idei évben Valmar, Majka és 
talán Korda Gyuribácsi zenéi kihagyhatatla-
nok voltak a fesztiválkínálatból és az otthoni 
lejátszásokból. Ez viszont csak egy szűk me-
rítés a színes hazai zenei kínálatból. 

2023-ban ismét izgalmas és változatos zenei 
utazást kínálunk Nyúlon a nyúliaknak és a 
hozzánk érkező vendégeknek. 

Várjuk Önöket programjainkra.

Horváth Attila
művelődésszervező

KULTÚRA/HIPERAKTIVITÁS MÚLT

EGY KÉP - EGY GONDOLAT
Ez a kép Szalontai Zoltánné Csendes Ma-
rika néni tulajdona. Akkor adta, amikor az 
iskolatörténethez gyűjtöttem anyagokat. 
Elmondása szerint a háttérben látható ház 
volt egykor az a Pojtbeli iskola, amit Ábra-
hám Imre bácsi a könyvében a „hegyiek” 
„zugiskolájaként” említett. Iskolatörténeti 
jelentősége mellett szerintem még na-
gyobb érték a körülbelül 100 éves kép té-
mája.  Egy amerikát megjárt ember háznál 
felravatalozott holtteste körül állnak a kö-
zeli-távoli, szinte minden generációt kép-

viselő  hozzátartozók. A mai kor embere 
számára felfoghatatlan természetességgel 
a gyerekek megbújnak a padlásfeljárón, 
Szent Mihály lova mellett állnak, vagy a 
koporsófedélnek támaszkodnak. Gyermek 
és fi atalkorom időseinek elbeszéléseiből 
tudom, hogy a gyászmenet a háztól indult, 
a falun keresztül kísérték végig az elhunyt 
hozzátartozót a temetőig. 

A fényképet tekinthetjük példának: a régi 
korok embere meg-, átélte az elmúlást, az 

életének be- és elfogadott része volt.

Szent Mihály napjához közeledve óhatat-
lanul eszünkbe jut az elmúlás, beszökik 
szívünkbe, megremegteti, (ahogy Ady 
Endre gyönyörűen versbe szedte 116 év-
vel ezelőtt) hiszen minden világra jövőnek 
időről időre fülébe súgja a természet a 
megváltoztathatatlant…

Szabó Bea

LUXUS LESZ A KULTÚRA

12 ESTÉT KÍNÁLTUNK AZ ADY PARKBAN 
KÜLÖNBÖZŐ STÍLUSOK BEMUTATÁSÁVAL

HIPERAKTIVITÁS, FIGYELEMZAVAR:
PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEK-E VALÓJÁBAN?

„Hiperaktív” a gyermek? Nem tud 
odafigyelni az órán? Magatartásá-
val bomlasztja az osztály rendjét?

Olyan kérdések ezek, melyekkel szá-
mos szülő riadtan szembesül, amikor 
kiderül, hogy gyermekével gond van 
az iskolában. Ilyenkor aztán a szülő 
válaszút elé kerül: vagy maga keres 
megoldást a problémára, vagy másik 
iskolába viszi a gyereket, vagy a hiva-
talos szakemberekre bízza a dolgot.

Az utóbbival kapcsolatban viszont 
számos kétely, ellenérzés fogalma-
zódott már meg, nem is véletlenül. 
Ha ugyanis a gyermek pszichiáterhez 
kerül, könnyen kaphat olyan diagnó-
zist, amelyre gyógyszerszedést írnak 
elő. 

A szülőknek azonban két dologról 
rendszerint nincs tudomásuk:
A „hiperaktivitás”, „figyelemzavar” 
és hasonló gyermekpszichiátriai di-
agnózisok kizárólag a tünetek alap-

ján címkézik fel a gyermeket, és nem 
visznek közelebb az okok feltárásá-
hoz – pedig ezeknek a tüneteknek 
számos kiváltó oka lehet. Olyan ez, 
mintha a lázat tekintenénk betegség-
nek, és csupán azt próbálnánk kezelni 
anélkül, hogy a láz okát felkutatnánk.

Az ilyen állapotokra felírt „gyógysze-
rek” valójában tudatmódosító sze-
rek, olyan anyagok, amelyek sokkal 
közelebb állnak a drogokhoz, mint a 
gyógyszerekhez. E szerek csupán arra 

alkalmasak, hogy elfedjék a gyermek 
kellemetlen tüneteit. Számos szülő 
beszámolt róla, hogy a szer beadása 
után gyermeke „zombiként” viselke-
dik, kitágult pupillákkal néz maga 
elé, mintha ott sem lenne. Ezek a sze-
rek alkalmasak arra, hogy a gyermek 
tüneteit elnyomják, de a megoldás-
hoz nem visznek közelebb, ráadásul 
számos nagyon kellemetlen, sőt ve-
szélyes mellékhatással nehezíthetik 
a gyermek boldogulását.

Ebben a témában segít eligazodni a 
szülőknek, pedagógusoknak és más 
érdeklődőknek az az ingyenes ki-
advány, amelyet az Állampolgári 
Bizottság az Emberi Jogokért Ala-
pítvány jelentetett meg közszolgá-
lati céllal. Az informatív anyagban 
nemcsak arról esik szó, pontosan mi-
lyen veszélyeket hordozhat a pszichi-
átriai diagnózis és a felírt gyógyszer, 
de megoldási javaslatokat is nyújt a 
szülőknek: merre keressék a valódi 
okot, a valódi megoldást gyermekük 
számára.

A kiadvány ingyenesen megrendel-
hető, illetve letölthető az alapítvány 
weboldaláról:

www.emberijogok.hu/adhd

Fegyveres Krisztina
Állampolgári Bizottság az

Emberi Jogokért
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NYÚLI SIKEREK

Laura pályája már korán kirajzolódott. 
Nyolc évesen kezdett el lovagolni 2016-
ban, 12 évesen indult először a Kishuszár 
vágtán, és 16 éves koráig minden évben 
sikerült felkerülnie a Nemzeti Vágta 
döntőjébe. Egy évet kihagyott, hiszen 16 
éves korig vannak a kishuszárok, utána 
18 éves kortól a felnőttek mezőnye, a 17. 
év a rákészülés éve.

Így tehát az idei évben az abonyi vág-
ta előfutamán indult a felnőttek között 
először. Lovával, Kökénnyel ez volt az 
első versenyük, és nagyon jól szerepel-
tek együtt, mert futamban 2. helyezést 
értek el mindössze egy lófejnyi lemara-
dással. Ezután szeptember 10-én ren-
dezték meg a sarkadi vágta előfutamát, 

amit sajnos az eső elmosott. Viszont a 
szervezők döntése alapján 9 lovas jut-
hatott be a budapesti döntőbe, közöttük 
Laura, a kitűnő rajtjai, szorgalma és na-
gyon biztos lovastudása miatt.

Így 60 település között a jubileumi 15. 
Vágtán Nyúl község képviseletében 
szurkoltunk együtt Marczali Laurá-
nak.

Fő támogatónk: 
Vatam Hungaria Kft.
Támogatóink:
Nyúl községi Önkormányzat
LBW Hungária Kft.
Szawell Kft.
Stecina Krisztián

2022. május 27-én tartotta 25. szüle-
tésnapját a Dalárda.

Az eltelt időszakot Kara Ákos ország-
gyűlési képviselő úr, és az önkormány-
zat részéről Funkné Smitola Katalin 
alpolgármester asszony méltatta. A 
dalkör a meghívott vendégeket betyár-
dalokkal, és hűen önmagukhoz, borda-
lokkal szórakoztatta.

A vendégek között megjelentek:
A nagyabonyi Csillagfürt Népdalkör és 
Citera Zenekar, az Ekecsi Népdalkör 

képviselete (Szlovákiából), az ásvány-
rárói Pávakör, a győrújbaráti Citera 
Együttes és Népdalkör, valamint az écsi 
Barsi Ernő Népdalkör és Citera Együt-
tes képviselői. Jelen voltak még önkor-
mányzati képviselők, volt Dalkör tagok, 
a Falukórus, a Pilinszky János Általános 
Iskola, a Nefelejcs Nyugdíjas Klub, a 
Polgári Kör és a Nyúli Értéktár egy-egy 
képviselője.

Az ünneplést a 25 évre visszaemléke-
ző kiállítás megtekintése követte, me-
lyet a falu közösségi helyiségében (volt 

gyógyszertár) hozott létre a Dalkör.

A jubileumi ünnepséget vidám éneklés, 
nótázás zárta, citera és harmonika kí-
sérettel. Köszönjük a falunak az eddigi 
anyagi és erkölcsi támogatást, jó egész-
séget kívánunk támogatóinknak és tag-
jainknak az elkövetkező évekre.

Papp János 
dalkörvezető

Fotó: Anghelyi Imre (Nyúl)

25 ÉVES A NYÚLI BORBARÁT DALKÖR
MARCZALI LAURA A JUBILEUMI NEMZETI VÁGTA DÖNTŐJÉBEN

KÉPVISELTE KÖZSÉGÜNKET.

Gyümölcsfák, bogyós gyümölcsök, 
kiváló minőségben, 

hatalmas választékban!

info@juharfa.hu
www.juharfa.hu

96/540-054
20/271-62-27

Telefon:Nyúl 
Kossuth u. 21.
a 82-es főúton

Juharfa Kertészeti
Áruda és Faiskola

gyümölcsfák
bogyós gyümölcsök

szőlőoltványok
árvácska, krizantém

sövény növények, babérmeggy
díszfák különböző méretekben

bokor és futórózsák
fenyők és más örökzöldek

évelő dísznövények
sziklakerti növények

fűszer- és gyógynövények
díszcserjék

geotextília, vakondháló
virágföldek, fenyőkéreg

öntözőrendszer alkatrészek

keresse folyamatosan frissülő oldalunkat!

.

A Nyúli Borbarát Dalkör jelenlegi, 2022-es felállása

ADVENTI ABLAKNYITOGATÓ
Tegyük együtt különlegessé a kará-
csonyi várakozást!

Gyerekként Ti is biztosan szívesen nyi-
togattátok a kis csokikat rejtő adventi 

naptár ablakait. Mit szólnátok, ha idén 
is igazi ablakokat nyitogatnánk, ahogy 
tavaly? A cél, hogy december 1-től 24-
ig mindennap 17 órakor egy-egy nyúli 
ház, intézmény kidíszített és kivilágí-

tott ablakába 
kikerüljön az 
adott nap dátu-
ma. Az adventi 
kalendáriumra 
épülő játékban, 
a kreativitásnak 
csak a képzelet 
szabhat határt. 
Az előre meg-
beszélt napon 
reggel rejtvény 
f o r m á j á b a n , 
(versikébe fog-
lalva, kereszt-

rejtvényként) a Nyúliak csoportjába fel-
kerül, hol kell keresni az aznapi adventi 
ablakot.

Ha valaki szeretne, fogadhatja a ven-
dégeket csokival, forró teával, és akár 
szuper beszélgetések is kerekedhetnek, 
ahogy tavaly többször is. A mostani fel-
hívás lényege, hogy előre meglegyen 
mind a 24 szám „tulajdonosa”.

Bővebb információ, jelentkezés:
Buzásné Kata +36 70 611 7901
Facebook: 
Nyúliak beszélgetős csoportja.

Várjuk együtt az év legszebb ünne-
pét!
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a munkakörének megfelelő végzettséggel 
rendelkezik, melyre a jelenlegi, pedagó-
gushiányos időszakban nagyon büszkék 
lehetünk. 

Bölcsődében: 
Nagyné Németh Edina kisgyermeknevelő 
– GYES-ről visszatérve – 2022. augusztus 
22-től ismét munkába állt. 

A 3. bölcsődei csoport beindításával a böl-
csődevezető, Bálintné Szelenszky Gabriella 
független vezetőként végzi tovább felada-
tait. 

Szeptember 15-től 2 új kisgyermeknevelő 
kezdte meg munkáját a Nyuszi Bölcsődé-
ben: Czigler Juliana és Vargáné Boráros Ni-
kolett, akik az új csoportban várják majd a 
leendő bölcsis kisgyermekeket. 

Így a bölcsődében is minden dolgozó ren-
delkezik a munkakörének megfelelő vég-
zettséggel. 

Új dolgozóinknak mind az óvodában, mind 
a bölcsődében sikeres beilleszkedést, ered-
ményes munkát kívánunk! 

Óvodában: 
Sajnos helyhiány miatt az oviba nem tud-
tunk minden kisgyermeket felvenni, pedig 
a tavasszal az Alapító okiratot is módosí-
tani kellett a várható magas gyermeklét-
szám miatt. Az elutasításra kerülő, még 
nem óvodaköteles gyermekeknek, akiknek 
szülei kérték, és ahol a szülők dolgoznak, a 
bölcsődében tudtunk helyet biztosítani a 
jövő szeptemberi óvodakezdésig.

Statisztikai adatok:
- óvodába beíratott gyermek: 56 fő, ebből 

felvett gyermek: 38 fő
- óvodából elutasított gyermek: 18 fő, ebből 

bölcsődébe felvett gyermek: 5 fő

Így 2022. szeptember 1-én az óvodás gyer-
mekek létszáma: 164 fő. Sajátos nevelési 
igényű gyermekek nevelését is felvállalja 
óvodánk, akik 2 ill. 3 főként vehetők igény-
be a létszámszámításnál. Sajnos vannak 
köztük mozgáskorlátozott és hallássérült 
gyermekek is. Így az óvoda számított lét-
száma jelenleg 176 fő. 

Bölcsődében:
Bölcsődében szintén túljelentkezés van. 
A korábbi két csoportba 9 új kisgyermeket 
tudtunk felvenni. Sajnos a felvehető gyer-
meklétszámot bölcsődében is csökkenti 
a sajátos nevelési igényű gyermekek szá-
ma, így a korábbi bölcsődés gyermekek-
kel együtt jelenleg 22 bölcsődés gyermek 
ellátását tudjuk biztosítani. A várhatóan 
ősszel megnyitásra kerülő 3. csoportba 12 
kisgyermeket tudunk fogadni, a jelentkezés 
viszont ennél jóval több volt. 8 kisgyermek 
felvételét kellett elutasítani, akiknek szülei 

nem dolgoznak, vagy nem helyi lakosok. 
Várólistán azonban a férőhelyünknél töb-
ben várják, hogy gyermekük bölcsődei ellá-
tásban részesüljön.

Látható, hogy már most sem tudunk kielé-
gíteni minden óvodai, bölcsődei igényt, így 
egyre sürgetőbb elvárás az óvoda bővítése, 
melyre az fenntartó önkormányzat már ér-
vényes pályázattal rendelkezik.

A jelenlegi óvodai létszám 8 óvodai csoport 
esetében is megfelelne a törvényben meg-
határozott átlaglétszám követelményének, 
amit csoportonként 20 főben állapít meg a 
köznevelési törvény. 

Kollégáimmal együtt továbbra is igyek-
szünk a minőségi szakmai munka mellett 
megfelelni a fenntartói és szülői igények-
nek, elvárásoknak, valamint a különböző 
vészhelyzetek elhárítására irányuló előírá-
soknak.

Köszönjük a fenntartó Önkormányzat és a 
képviselők támogatását, ami elengedhe-
tetlen a magas színvonalú szakmai munka 
feltételeinek megteremtéséhez és az intéz-
mény kialakult jó hírnevének fenntartásá-
hoz. 

Bán Illés Csabáné 
intézményvező

Az Aranykapu Óvoda és Bölcsőde nyári le-
állása (2022. aug. 1-19.) idején az óvodában 
és bölcsődében is takarítási, felújítási fel-
adatok zajlottak. 

Az Óvodában nyáron sor került a csoport-
szobai és udvari játékok, eszközök, bútorok 
tisztítására, fertőtlenítésére, szükség sze-
rint javítására, felújítására, az udvari játékok 
festésére, a Szent István tér felőli óvodaka-
pu korhadt, balesetveszélyes deszkáinak, 
valamint az udvari padok deszkáinak cse-
réjére, a három emeleti csoportszoba (Cica, 
Maci, Nyuszi csoport) és két irodahelyiség 
festésére, a Cica csoportban függönycse-
rére. Folyamatban van az udvari fajátékok 
elkorhadt, balesetveszélyes alkatrészeinek 
cseréjére, gyermeköltözőszekrények be-
szerzése a régi, elhasználódott szekrények 
helyett és a megnövekedett gyermeklét-
számra tekintettel. 

Az óvoda bejáratához és ablakaiba idén 
nyáron felajánlásaként Ácsné Szabó Ildikó 
felajánlásaként kerültek virágok, melyek 
egész nyáron díszítették és otthonosabbá 
tették az óvodát. 

A bejárati kapu és udvari padok deszkáinak 
felajánlásáért köszönetünket fejezzük ki a 
Facenter Kft.-nek és Kiss Olivér ügyveze-
tőnek. 

Az óvoda udvarán található kisasztalok 
lapjának cseréjéhez Molnár Ferenc felaján-
lása biztosította a megfelelő anyagot. 

Az intézmény Szülői Közösségének támo-
gatásával folyamatban van a használha-
tatlanná vált udvari fészekhinta cseréje, a 
Szülőfalunk Nyúl Községért Alapítvány tá-
mogatása révén pedig egy udvari lépegető 
játék beszerzésére és telepítésére kerül sor.

Mindenkinek nagyon köszönjük a fel-
ajánlásokat, támogatásokat! 

A Bölcsődében – a bővítés részeként – sor 
került az udvar teljes felújítására, ami biz-
tonságosabbá és kihasználhatóbbá tette 
a területet. Az udvarra új játékok kerültek 
telepítésre. A nyári szünet alatt megtörtént 
a bölcsőde mindkét korábbi csoportszo-
bájának és összes helyiségének festése. A 
bölcsődében is megtörtént az összes játék, 
eszköz fertőtlenítése, szükséges javítása. 

A tárgyi feltételek ezzel az óvodában és a 
bölcsőde korábbi két csoportjában bizto-

sítottak a zökkenőmentes évkezdéshez, 
viszont a bölcsőde új csoportja – a cikk írá-
sakor - még berendezésre vár. 

Óvodában:
2022. október 1-én nyugdíjba vonult Var-
gáné Németh Éva óvodai dajka, aki 41 év 
munkában töltött idővel, 30 év közalkal-
mazotti jogviszonnyal rendelkezik, ebből 
közel 8 évet töltött óvodánkban dajkai 
munkakörben. Nyugdíjas éveihez nagyon 
jó egészséget kívánunk! Helyére 2022. 
szeptember 1-től Kecskés Alexandra, óvo-
dai dajka végzettséggel rendelkező nyúli 
lakos került.

Urszinű Mária Bernadett óvodapedagógus 
anyai örömök elé néz, helyettesítését 2022. 
szeptember 1-től Horváth Piroska nyúli la-
kos, óvodapedagógus végzi. 

Egy megüresedett óvodapedagógusi állás-
helyen pedig Tóth Andrea nyugdíjas óvo-
dapedagógus helyettesít.  

Így jelenleg az óvodában minden dolgozó 

ÉVINDÍTÁS AZ ÓVODÁBAN
ÉS A BÖLCSŐDÉBEN 

ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI 
MUNKÁK, TÁRGYI FELTÉTELEK

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

GYERMEKLÉTSZÁM ALAKULÁSA 
A 2022/2023-AS NEVELÉSI ÉVBEN

A felújított Nyuszi Bölcsőde

Nyári élet az oviban

Nyári élet az oviban
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Egy jó hírrel kezdjük a beszámolót. 
Egyesületünket a nyáron megkereste és 
együttműködést ajánlott a nagy múltú 
Győri ETO FC női szakosztálya a női lab-
darúgás erősítése céljából. A megállapo-
dás lényege, hogy a Nyúl SC utánpótlásá-
ból a tehetségesebb gyermekeket az ETO 
átveszi, az ETO pedig szakmai segítséget 
ad a klubnak. A megállapodást Horváth 
Cs. Attila, az ETO női szakágának veze-
tője és Stecina Krisztián, a Nyúli Sport 
Club elnöke írta alá ünnepélyes keretek 
között a klub múltban összegyűjtött re-
likviái előtt. 

Egyelőre két csapatot indítottunk az 
MLSZ országos bajnokságaiban. Újvá-
ri Krisztina és Juhász Ramóna edzők a 
felnőtt NB2-es bajnokságban, a Tóth 
Balázs által felkészített lányok a három-
negyedpályás bajnokságban szerepelnek 
és gyűjtik a tapasztalatokat. A női kispá-
lyás csapat továbbra is működik, és egy-
re jobban szerepel. 

A női csapatok névadó szponzora és 
fő támogatója az LBW HUNGÁRIA 
Kft. lesz a jövőben.

A klub vezetése jelentős szemléletvál-
tást hajtott végre az új szezonra, és en-
nek eredményeképpen a faluhoz csak 
anyagilag kötődő játékosok mind eliga-
zoltak. A működés anyagi feltételeit az 
önkormányzati, a szponzori- és Tao tá-
mogatások mellett a szülők által befi ze-

tett tagdíjakból tudjuk fi nanszírozni. 

Folyamatosan kötjük a megállapodá-
sokat az új szponzorokkal, így új név-
adó támogatónk is lett a nyúli szék-
helyű KŐ-DEKOR Kft. személyében. 
Köszönjük a bizalmukat! 

A klub pénzügyi elszámolása mostanra 
mondhatni naprakész, az önkormányzat 
részéről jött kéréseknek eleget tettünk. 
A tavalyi évről leadott elszámolásunkat 
a képviselőtestület határozata alapján 
igazságügyi könyvvizsgáló szakértői 
vizsgálatnak kellett alávetni, aki azt jó-
váhagyta, a benne szereplő apróbb ad-
minisztrációs hibákat részletesen tag-
lalta, ezeket a jövőben orvosolni fogjuk! 

Az idei évben az első két félévre meg-
ítélt támogatást az önkormányzat 
már kiutalta, nagyon köszönjük!

Az új feltételeket elfogadó teljesen 
amatőr játékosok Szakács Ferenc 
edző vezetésével a megyei harmad-
osztályban indultak el. Hosszú távon 
a magasabb osztályban képzeljük el a 
csapat szereplését, de most a club és a 
játékosok közös döntése az volt, hogy 
itt induljunk. Remélhetőleg nagyon sok 
örömet fognak még okozni a falunak és a 
szurkolóknak egyaránt! Fiatal csapatunk 
egyelőre pontveszteség nélkül szerepel a 
bajnokságban. 

A csapat céljairól Szakács Ferenc a kö-
vetkezőket gondolja: „Nyáron kaptam 
azt a megtisztelő felkérést a vezetőségtől, 
hogy egy fi atal, nagyrészt nyúli kötődésű 
játékosokból faragjunk egy jó hangulatú, 
de ütőképes csapatot, amely a követke-
ző szezonban a bajnokság meghatározó 
szereplője tud majd lenni. Örömmel vág-
tam neki a feladatnak, mivel a kötődésem 
a csapathoz már gyerekkorom óta tart és 
azon vagyok, hogy kihozzuk a maximumot 
az előttünk álló idényből! Ugyan jelen pil-
lanatban csak a megye 3-ban szerepel a 
társaság, de biztos vagyok benne, hogyha 
szurkolóink és minden, a csapatot támo-
gató ember mellénk áll, akkor a sikeres 
szereplés sem fog elmaradni. Az első öt 
forduló akadályait sikeresen vettük, bízunk 
a hasonló jó folytatásban! Ezért biztatok 
mindenkit, hogy jöjjenek és szurkoljanak a 
CSAPATNAK, előre is megköszönve min-
denkinek a bizalmát.”

SPORT SPORT

NYÚLI SC
BESZÁMOLÓ

ERŐSÖDÖTT A NŐI VONAL Női csapataink

Az U16-os lányok az MLSZ Észak-nyuga-
ti régiójában kezdték meg a szereplést. 
Tóth Balázs edző véleménye szerint: 
„Nagyon nehéz feladtunk lesz, mert egy-
előre egy újonnan kialakított csapatunk 
van, ismeretlenek az ellenfeleink, és csak 
a nyári szünet állt rendelkezésre, hogy 
felkészüljünk a bajnokságra. Sajnos több 
játékosunk kiesett, 
vagy abbahagyta 
az egy éve alakí-
tott társaságból. 
Ők nagyon hiá-
nyoznak! Viszont 
jelenleg is van 13 
aktív játékosunk. 
Ez a minimális 
létszám szüksé-
ges az edzésekhez, 
meccsekhez, ezért 
várunk minden 
labdát rúgni vá-
gyó nyúli kislányt 
a csapatba. Heti 
két edzésünk van 
a pályán. A lányok 
szorgalmasak, a szülők segítenek minket, 
és a feltételek is adottak ahhoz, hogy egy 
komoly női utánpótlás műhely alakuljon ki 
a településen.  Az első meccsünk is leját-
szottuk, és egy küzdelmes, hajtós meccset 
élvezhettek a kilátogató szurkolók az Ajka 
csapata ellen, ahol 2-0 lett a végeredmény 
a vendégcsapat javára. A kispályás női 
csapat a 2022/23-as szezonban egy jobb 
eredményt szeretne elérni, ami már helye-
zésben is megmutatkozik. A munka benne 

van a társaságban, de a meccseken kell a 
győzelmeket kiküzdeni, erre készül idén a 
társaság. A nagypályás NB2-es keretben is 
szerepel a társaság nagy része, így kettős 
terhelésről beszélhetünk. Örömmel tesz-
szük ezt, hisz az, hogy erről beszélhetünk 
egy közös ötlet alapján született történet. 
A kispályás szezon elindult, a csapat a ta-
valyi bajnokkal is döntetlent játszott már. 
A jókedv és a mozgás öröme talán meg-

marad ebben a bajnoki rendszerben. Az 
ismerős ellenfelek, vetélytársak miatt igazi 
sportbarátságok alakultak ki, a hagyomá-
nyok kötelezik a társaságot a minél jobb 
szereplésre!”

Újvári Krisztina és Juhász Ramóna 
edzők az ETO-ból igazoltak Nyúlra 
és vállalták a lányok felkészítését és 
„összekovácsolását”. A csapat létreho-
zásának az ötlete a kispályás csapatunk 

tagjainak a fejében állt össze. A megva-
lósítás könnyűnek tűnt, de nagyon sok 
munka van abban, hogy sikerült elin-
dulni a bajnokságban! A lányok tanulás 
és munka mellett vállalták a rendszeres 
edzéseket és a sok utazással járó orszá-
gos bajnokságot. A női csapatok több-
sége fővárosi, de például utazni kell 
Pécsre, Paksra, Zalaegerszegre és Nagy-
kanizsára is. Ez nagyon sok lemondással 

és költséggel is 
jár a lányok és az 
Egyesület részé-
ről is.

Utánpótlás
hírek

Utánpótlásunk-
ból sok játékos 
m a g a s a b b a n 
jegyzett egyesü-
lethez igazolt. 
Az ő esetükben a 
szülők is vállal-
ták a több edzés-
sel járó terhet, 
cserébe erősebb 

csapatok ellen fejlődhetnek a gyermeke-
ik. Öröm számunkra, hogy a nálunk pal-
lérozódó játékosok a magasabb szinten 
is megállják a helyüket! Az elmúlt idő-
szakban Gyirmótra igazolt Vereb Ábel, 
Csapó Zsombor, Tapasztó Máté, Laffer 
Levente, Mátyás Gergő Levente és Kara 
Bulcsú Benedek. A DAC-hoz igazolt Hor-
váth Zsombor az U16 csapatkapitánya, 
és Kovács Kende gólkirály is. Sok sikert 
kívánunk nekik a jövőben és alkalom ad-

Az NBII-es csapatunkA női kispályás csapat mérkőzés után

Az U16-os lányok 

A szerződés aláírása

Szakács Ferenc edző és csapata
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kőzéseken segítségünkre lehet.

Az U16-os csapat a cikk írásának pillana-
tában még csak 2 bajnoki mérkőzésen sze-
repelt, és egy nagyarányú győzelem mellett 
egy szoros vereség van a nevünk mellett. 
Itt tudni érdemes, hogy a tavalyi dobogós 
csapat nagy része kiöregedett, vagy másik 
csapatban folytatta pályafutását, így idén 
azok a játékosok kerülhetnek húzó szerep-
körbe, akik tavaly 
jobbára csereként 
jutottak szóhoz. 
Erre a korosztályra 
is jellemző a játék 
iránti alázat, az 
edzéseken fegyel-
mezetten dolgoz-
nak, és nyitottak az 
esetleges új felada-
tok irányában is. 
Rájuk is jellemző, 
hogy összetartóak, 
és egymást segítve 
teszik a dolgukat a 
mérkőzéseken, il-
letve az edzéseken 
is. Mindenképpen 
szeretném, ha a 
tavalyi eredményt meg tudnánk ismételni, 
de a legboldogabb akkor lennék, ha a já-
tékosok és a nézők is azt látnák a szezon 
végére, hogy egyénenként fejlődtek, hiszen 
ebben a korban ez fontosabb tényező, mint 
a bajnoki helyezés, és természetesen, ha 
a játékosok egyénileg fejlődnek, azzal az 
eredmények is jönni fognak. Én a magam 
részéről örülök annak, hogy a Nyúl SC két 
értékes korosztályával dolgozhatok, és bí-
zom benne, hogy együtt fejlődve, sok szép 
élményt fogunk okozni a szurkolóknak, 
szülőknek, akik előtt le a kalappal, hiszen 
minden segítséget megadnak ők is a gyere-
keknek, hogy a lehető legjobb teljesítményt 
tudják nyújtani a pályán. Engem a srácok 

már mindenképpen a legnagyobb szurko-
lójuknak is tudhatnak, és bízom benne, 
hogy a későbbiekben rájuk is épülve emel-
kedhet a klub vissza arra a szintre, ahová 
véleményem szerint tartoznia kell.”

A TAO támogatásokból megújult nagyon 
szép környezetben fekvő sporttelepünk-
re több befektető társaság is felfi gyelt. 
Az ezzel kapcsolatos egyeztetések meg-

kezdődtek. A csapat támogatása mellett 
jelentős ingatlanfejlesztések megvaló-
sítása is szóba került, amely a falu köz-
pontjának az arculatát és a sportclub jö-
vőjét hosszú távon is meghatározhatja! 

Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a magasabb 
osztályokban és az utánpótlás csapatok 
körében is nagyon sok csapat lépett már 
vissza a különböző bajnokságokból, pe-
dig az anyagilag nagyon megterhelő téli 
időszak még el sem kezdődött! 

Az energia problémák megjelenésével 
számolni lehet azzal, hogy a hagyomá-
nyos fűtőanyagokon kívül sok minden 

éghető anyag a kályhákba kerül. Ez 
érthető, ugyanakkor szeretnénk a la-
kosság fi gyelmét ezen a fórumon is 
felhívni, hogy továbbra is tilos  egész-
ségre káros veszélyes hulladékokat 
égetni. A PET palackok és egyéb mű-
anyagok helye továbbra is a szelektív és 
egyéb hulladékgyűjtők! A fűtési szezon-
ban amúgy is romlik falunk levegőjének 
minősége, ne terheljük  azt  még veszé-

lyes anyagból 
származó füs-
tökkel is. Gon-
doljunk a szabad 
idejükben szabad 
levegőn dolgo-
zókra, sporto-
lókra, gyermeke-
inkre egyaránt! 
Védjük közsé-
günk levegőjét, 
védjük saját és 
g y e r m e k e i n k 
egészségét!

Végezetül kö-
szönjük a Nyúli 
Önkormányzat 
erkölcsi és anya-

gi támogatását. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
szurkolóinknak és az alábbi vállalko-
zásoknak, hogy ebben a nehéz anyagi 
helyzetben is kitartanak és támogatnak 
bennünket: Facenter Kft., Stefanits Kft., 
Szawell Kft., Pfanner, KŐ-DEKOR Kft., 
LBW Hungária Kft., BORA Standard In-
gatlankezelő Kft., Red Car Kft., Loland 
Kft.

HAJRÁ NYÚL!

Raff Tamás

SPORT

tán várjuk vissza őket az anyaegyesüle-
tükbe!

Lajtai Benedek a Nyúli Sport Club el-
nökhelyettese vállalta az új szezon-
ban, hogy menedzseli az utánpótlás 
csapatok mindennapi munkáját. Több 
évtizedes sikeres vezetői tapasztalatával 
szeretné segíteni a klub működtetését. 
Ez a félév egy új rendszer kiépítésével 
fog eltelni, amelynek az a célja, hogy 
minden terület jól működjön, a szak-
képzett edzőknek csak a gyermekek fel-
készítése legyen a feladata, a csapatok 
fi nanszírozása hosszú távon biztosított 
legyen. U16-ig minden korosztálynak 
szülői értekezleten mondta el az edző az 
elképzeléseit, ennek fontos eleme volt 
a tagdíj bevezetése is. Minden szülő hi-
vatalos számlát kap a befi zetett összeg 
után. Azt szeretnénk, hogy ezentúl az 
átláthatóság és a kiszámíthatóság le-
gyen jellemző a működésünkre! Teendő 
még bőven akad, de arról az útról, amin 
elindultunk, nem szeretnénk letérni 
még akkor sem, ha valakit emiatt el fo-
gunk veszíteni!

Az U7 és U9 korosztályok edzői Újvá-
ri Krisztina és Juhász Ramóna lettek.
Egyelőre heti két alkalommal készül-
nek a Bozsik tornákra. Az a fő céljuk, 
hogy a gyerekek megszeressék a labda-
rúgást. Nagyon sok az ügyes gyermek 
van Nyúlon, várják őket az edzésekre és 
szeretnek velük foglalkozni. Az edzések 
szeptember közepétől az iskola torna-
termében kerülnek megrendezésre.

Az U11-es korcsoport megújult erővel 
kezdett hozzá az idei őszi szezonhoz.
A gyerekek nagy szorgalommal és oda-
fi gyeléssel vesznek részt az edzéseken. 
Lakatos Dezső bácsi, aki újonnan érke-
zett klubunkhoz, odafi gyel a gyerekek 
megfelelő terhelhetőségére, utánpót-
lás nevelésükre és persze a jókedvre is. 
Együttes erővel haladnak a kitűzött cé-
lok felé. Köszönet a gyerekek szüleinek 
az áldozatos munkájukért, támogatásu-
kért és hozzáállásukért, amellyel nagy-
ban segítik klubunk és edzőink munkás-
ságát!
Az U13 felkészítését továbbra is Hor-
váth György tanár úr végzi. Jelenleg 14 
fővel foglalkozik és újdonság, hogy a kis-

pályát felváltotta a nagypálya az MLSZ 
tornarendszerében. Csütörtöki és pénte-
ki napokon 2-3 csapat részvételével zaj-
lanak a bajnokság küzdelmei. Nagyon jó 
közösségi szellem jellemzi a csapatot és 
a szülők is sokat segítenek a tanár úrnak.

Az U16 és az U19 csapatainkat Lekics 
József edző felügyeli, aki három gyer-
mekével Nyúlon él és itt van a munkahe-
lye is. Nb-s játékos múltja van, és régóta 
végzi utánpótlás csapatok felkészítését. 
Csanakról jött hozzánk edzőnek. Hétvé-
genként a felnőtt csapatban focizik, és 
gyermekei is a korosztályos csapatokat 

erősítik. Az eddigi tapasztalatai alapján 
a következőképpen látja a csapatai hely-
zetét: „Mikor nyáron a klubhoz kerültem 
már láttam, hogy végre olyan fi atalokkal 
dolgozhatok, akik szeretik ezt a játékot, 
és láthatóan jó alapokkal is rendelkeznek. 
A szezonnak heti 3 edzéssel vágtunk neki, 
vegyes korosztállyal, ahol szerencsére jel-
lemző volt, hogy az idősebb játékosok szí-
vesen segítettek a kisebbeknek, ezáltal is 
ösztönözve őket a fejlődésre. 

Az U19-es csapat a megyei II. osztály-
ba került besorolásra, ahonnan az eddi-
gi eredmények és mutatott játék alapján 
2-3 csapattal karöltve messze kimagaslik. 
Alapvetően egy maximalista társaság-
ról beszélhetünk, akik nem állnak le csak 
azért, mert gyengébb az ellenfél, ezért 
jellemzően sok gólt rúgva nyerjük a mecs-
cseket. A korosztály legjobb játékosai már 
kulcsjátékosnak számítanak az első csa-
patnál is, így hétvégenként is biztosítva 
van számukra a lehető legnagyobb ter-
helés, ami ebben a korban fontos is. Szá-
momra pozitív, hogy csapatként is nagyon 
jól funkcionálnak, összetartó a társaság, 
nagy a csapategység, ami a nehezebb mér-

SPORT

Az U9-es csapat Újvári Krisztina edzővel Bozsik tornán

Lakatos Dezső edző és az U11 játékosaiU7-es csapat a Bozsik tornán

Horváth György és az U13

U19 csapat a Mezőőrs elleni meccs előtt



NYÚLI HÍR-VIVŐ / 2022. november www.nyul.hu - www.facebook.com/nyulkozseg20 21

Mint ahogy elmúlt évben is tapasz-
talhatták Tisztelt Lakosaink, az idén 
is sikerült egyesületünknek megszer-
veznie Nyúl Község Önkormányzata 
és a Teplán Elektronik Kft. közremű-
ködésével az elektronikai hulladék-
gyűjtést. 

A munka sikerességét az összegyűlt 
mennyiségek is hűen tükrözik, hisz az 
elmúlt évben, 2021-ben 9 463 kg súlyú 
hulladékot hoztak el a településen lakók 
a pandémia ellenére is. 

A felmerülő igényekre való tekintettel 
szükségessé vált az idei akció is, hisz 
a Nyúliak által gyűjtőhelyre szállított 
használhatatlanná vált nagy háztartási 
gépek, működésképtelenné vált televí-
ziókészülékek, kis háztartási eszközök 
és egyéb használhatatlanná vált elekt-
romos tárgyak mennyisége is ezt bizo-
nyítja.

A 2022. szeptember 16-tól szeptember 
18-ig tartó gyűjtési akció eredményes-
sége 5 546 kilogramm elektronikai hul-
ladék lett.

Önök nélkül nem jött volna létre, kö-
szönjük aktivitásukat!

Köszönjük Nyúl Község Önkormány-
zatának a zárt terület biztosítását, 
valamint a Teplán Elektronik Kft. 
közreműködését a hulladék elszállí-
tásában!

Börcsök Éva
ÖTE titkár

HULLADÉKGYŰJTÉS

SIKERES ELEKTRONIKAI HULLADÉGYŰJTÉS 
NYÚL KÖZSÉGBEN 2021-2022

HULLADÉKGYŰJTÉS
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                     INTERJÚ LIDVIN BALÁZZSAL, A KSH RUGÓGYÁR ÜGYVEZETŐJÉVEL,

RUGÓGYÁR RUGÓGYÁR

– A KSH Rugógyár a német Kurt 
Kauffmann Technische Federn válla-
latcsoport magyarországi tagja, amely 
2014-ben zöldmezős beruházással költö-
zött Győrből a tíz kilométerre fekvő nyúli 
ipari parkba. A cég az elmúlt években az 
önálló értékesítés elindításával folya-
matosan növeli az értékesítését. Minek 
köszönhető, hogy a magyar vállalat több 
mint 23 év után, 2020-ban indította el a 
direkt értékesítést?
– A cégcsoport jövőre lesz ötven éves, alapí-
tása óta a Kauffmann család tulajdonában 
áll, a működésében most már a harmadik 
generáció aktív. Werner Kauffmann úr nyug-
díjba vonulása után a német és a magyar 
cég élén is külső ügyvezetőt alkalmaztak 
(a hazai cégnél engem), így egy új partneri 
viszonyba került a két vállalat. Érdekesség, 
hogy Kauffmann úr édesanyja magyar szár-
mazású, így a tulajdonosok a magyar kultú-
rára és know-howra mindig is lehetőségként 
tekintettek.

– Kizárólag a magyar piacon kereskedik 
a KSH Rugógyár vagy külföldi partnere-
ket is kiszolgál direktben? Kik alkotják 
az ügyfélkörét?
– A két cég között megosztva zajlik az ér-
tékesítés, a gyakorlatban egy integrált érté-
kesítési rendszerről beszélhetünk, amiben 
kölcsönösen az előnyökre építünk. Részben 
a technológiát is megosztotta egymás kö-
zött a két cég – mi Magyarországon inkább 
a torziós rugókra, az idomrugókra és az 
összeszerelésre specializálódtunk. Ebből is 
következik, hogy vannak olyan vevők, akik-
kel üzletileg hatékonyabb, ha mi vagyunk 
közvetlen kapcsolatban. Nemzetközi és 
hazai szinten is így működünk, de Magyar-
országon döntő többségben mi vagyunk 
kapcsolatban az ügyfelekkel. Számos ipar-
ágban jelen vagyunk, ezek közül az autó-
ipar a legdominánsabb, ahol a kezdetektől 
ott vagyunk, így a legnagyobb OEM-ekkel 
és Tier 1-es piaci szereplőkkel már kapcso-
latban állunk. Ez a szegmens a forgalmunk 
60-70 százalékát fedi le cégcsoportszinten. 
A többi ipari szegmens között fellelhető a 
bútor-, vasút- és repülőgépipar, valamint az 
elektronika vagy éppen a gyógyászati esz-
közök gyártása. Ügyfélkörünk földrajzilag is 
diverzifi kált: szállítunk Kínába, Mexikóba 
és persze Európa országaiba is, sőt, a német 

cég még Ausztráliában is rendelkezik ügyfe-
lekkel.

– Ezek szerint egyértelműen egy globális 
vállalatról van szó.
– Igen, ezt talán kevesen tudják, de a rugó-
gyártás egy olyan szegmens, ahol alapvető-
en kisebb gyárak működnek, nincsenek ezer 
fős cégek. A rugógyártás leginkább egy tö-
meggyártás, nagy mennyiségben lehet rugót 
előállítani a legmodernebb gépekkel, ezért 
sem éri meg nagyobb gyárakat üzemeltetni.

– Hogyan alakult az önálló értékesítés 
volumene az elmúlt két évben?
– Az elmúlt két és fél év alatt körülbelül két-
millió euró a direkt értékesítésből származó 
növekedés. Az önálló értékesítés volumene 
a kezdeti húsz százalékos arányról 45 szá-
zalékra emelkedett, és közben a teljes for-
galmunk is közel ennyivel nőtt. A jövőben is 
további növekedésre számítunk, úgy látjuk, 
hogy a magyar piacon is akad még renge-
teg növekedési potenciál, erre egy példát is 
mondanék: a telephelyünktől egyórányi tá-
volságra lévő japán céggel sok év után csak 
most kerültünk kapcsolatba, ő eddig kül-
földről szerezte be az összes rugóját. Renge-
teg előnyt tudunk kínálni az ügyfeleinknek: 
ilyen a rugalmasság, a költséghatékonyság, 
a skálázható gyártási volumen, az ellátási 
biztonság és persze a lokális logisztikai elő-
nyök, hiszen, ha minket választ egy magyar 
cég egy külföldi forrás helyett, akkor sokkal 
kisebb logisztikai ráfordításra lesz szüksége.

– A hazai üzemet tavaly egy 250 milliós 
beruházás keretében fejlesztették. Pon-
tosan milyen fejlesztéseket hajtottak 
végre?
– A beruházás részben egy, a versenyképes-
ség növelését célzó pályázat keretében va-
lósult meg. A fejlesztést alapvetően három 
kategóriára osztanám: az egyik az új termé-
kekhez kapcsolódó beruházások, a másik a 
technológiafejlesztés, a harmadik pedig a 
hatékonyságnövelés, automatizálás.

– Most mennyire automatizált a magyar 
gyár? Mennyire és miben érezhető az au-
tomatizált megoldások előnye? Milyen 
Ipar 4.0-ás megoldásokat alkalmaznak?
– Nagyrészt olyan automatizált gyártóbe-
rendezéseket használunk, amelyeknél csak 

a kiszolgáláshoz vagy a kisebb részműve-
lethez van szükség kézi munkaerőre. Több 
terméket előszerelten szállítunk, ahol a vo-
lumentől függően alkalmazunk automata- 
félautomata összeszerelőgépeket és kame-
rás ellenőrzőegységeket. Ezek mind növelik 
a hatékonyságot, és az Ipar 4.0 irányába mu-
tatnak. A gyár automatizáltsága ipari szeg-
mens- és termékfüggő: minél nagyobb da-
rabszámról van szó, annál inkább felmerül 
az automatizálás igénye, így az autóiparba 
vagy a bútoriparba eladott rugóink eseté-
ben ez a jellemző. Van olyan teljesen auto-
matizált gépsorunk, amin akár ötvenmillió 
torziós rugót is elő tudunk állítani évente. 
Amit még fontos megemlíteni, hogy az IT 
alaprendszerünk már nagyrészt felhőalapú 
rendszerként működik, a továbbiakban a 
vállalatirányítási rendszerünkben is szeret-
nénk ezt megvalósítani. A közepes szériák-
nál inkább a félautomatizált megoldásokat 
részesítjük előnyben, illetve vannak olyan 
egyedi termékeink – főleg a repülőgépipar-
ban -, amiket pár száz darabban gyártunk, 
ezeknek a folyamatát nem érné meg auto-
matizálni, ezeket manuális szerszámozás-
sal állítjuk elő. A kiváló minőség biztosítása 
érdekében elsősorban a folyamatképességre 
koncentrálunk. Szinte az összes gépünk ese-
tében rendelkezünk kamerás ellenőrzőegy-
ségekkel, amikkel a termékeink fő paramé-
tereit tudjuk folyamatosan nyomon követni.

– Hogyan valósítható meg a fenntartha-
tóság egy rugógyár esetében?
– Egyre nagyobb hangsúlyt kap a fenntart-
hatóság a működésünkben, többek között 
ezt a célt szolgálja a folyamatosan fejlesztett, 
sokszorosan redundáns beszerzési rendsze-
rünk is. Az alapanyag ellátási biztonságunk 
a többi versenytárshoz képest kiemelkedő, 
ami már válsághelyzetben is többször bi-
zonyított. A rugógyártás költségeiben nagy 
tételt képviselnek a szerszámok és a segéd-
anyagok is, már ezen a téren elindultunk egy 
jóval magasabb biztonsági szintet jelentő, 
helyben kialakított konszignációs raktáro-
zás irányába. A fenntarthatóság további ele-
meit integráltuk egy külön ezt a célt szolgáló 
tízéves stratégiába, amikhez természetesen 
konkrét célokat is rendeltünk.

– Terveznek további beruházásokat 
Nyúlon?

– Fontosnak tartjuk a folyamatos fejleszté-
seket, az elmúlt két évben elkezdtük lecse-
rélni a régebbi gépeinket – még akkor is, 
ha azok egyébként ellátják a funkciójukat -, 
mert sokkal hatékonyabb egy új technoló-
giával rendelkező berendezés. A következő 
években szeretnénk a legtöbb régebbi gé-
pünket lecserélni, a beruházásoknál német, 
olasz és japán gépekre támaszkodunk a 
megbízhatóság miatt – ezzel a fenntartha-
tóságot is szem előtt tartva. Emellett szeret-
nénk növelni az értékesítési volumenünket, 
ehhez is biztosan kapcsolódnak majd to-
vábbi beruházások, hiszen a nagyobb volu-
menhez nagyobb gyártási kapacitásra lesz 
szükségünk.

– Nemrégi indult el a KSH Rugógyár új, 
hivatalos weboldala. Milyen célok eléré-
sében segítheti önöket ez az új felület?
– Számos olyan magyar cég, leányvállalat 
létezik, aki még mindig külföldről szerzi be 
a rugóit, mert nem ismeri a magyar beszál-
lítókat, nem ismeri a KSH Rugógyárat. Ezen 
szeretnénk változtatni és ezt a folyamatot 
segíti az önálló értékesítés is! Az új web-
oldalunkkal olyan vevőorientált, digitális 
megoldásokra koncentrálunk, ami a vásár-

lókat a legmodernebb IT-megoldásokkal 
segíti, ilyen például a saját fi ók, amiben akár 
egy ajánlatkéréskor a nagyobb adatmére-
tű műszaki dokumentációt is egyszerűen 
és biztonságosan meg tudják osztani ve-
lünk. Nyilván a vevők mellett a jelenlegi és 
jövőbeli munkavállalóinkat is szeretnénk 
megszólítani a honlappal, szeretnénk, ha a 
cégünk a digitális térben is megtalálható és 
elérhető lenne a régióban. A kész webolda-
lunk a magyar mellett további három nyel-
ven lesz elérhető (jelenleg angolul és néme-
tül, később románul), valamint a közösségi 
média legmeghatározóbb felületein is fo-
lyamatosan aktívak leszünk. A Romániában 
lévő autóipari leányvállalatokkal kialakított 
kapcsolatok nagyon sikeresek a cégünk éle-
tében, ezt szeretnénk még tovább erősíteni.

– Mit nevezhetünk a nyúli sikertermék-
nek?
– Kettő dolgot emelnék ki: az egyik a nagy-
sorozatú torziósrugó-gyártás, a másik pedig 
az idomrugógyártás, ebben mi vagyunk a 
specialisták a cégcsoporton belül, sőt, nem-
zetközi szinten is kevesen rendelkeznek 
olyan tapasztalattal ezen a téren, mint mi!

– Már több mint negyed évszázada foly-
tatja tevékenységét a KSH Rugógyár, 
ami egy komoly teljesítmény. Honnan 
indultak és hová tartanak? Bár az elmúlt 
években kiszámíthatatlanabbá vált a 
gazdasági helyzet, mik a következő évek-
re nézve a terveik?
– A kezdetek óta mind a dolgozók számá-
ban, mind a bevételben nagy növekedésen 
ment keresztül a cég, most már körülbelül 
90 fős szakember gárda dolgozik nálunk, a 
bevételünk pedig várhatóan eléri a hétmillió 
eurót ebben az évben. Az értékesítésünket a 
következő években szeretnénk még tovább 
növelni, amihez részben növelnünk kell a 
kapacitásunkat, vagyis további beruházáso-
kat tervezünk. A Nyúlon lévő telephelyünk 
könnyen bővíthető, sokrétű lehetőség áll 
rendelkezésre a további fejlesztésekre. A 
fenntarthatóság is egyre komolyabb szere-
pet fog kapni az életünkben, hiszen kiemel-
ten fontos, hogy ne csak rövid, hanem hosz-
szabb távon gondolkozzunk. A hatékonyság 
javítása mellett az ökológiai lábnyomunk 
csökkentése és az energiasemlegesség el-
érése is célunk.

A cikk forrása: autopro.hu
A rugógyár weboldala: www.ksh-rugo.hu

HAZAÉRNEK A VILÁGJÁRÓ MAGYAR RUGÓK
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“Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból Szeretem?
de szeretem.”

Mi tudjuk miért szeretjük.
Mert ha itt van az ősz, akkor hamarosan 
eljön a tökkeresés, és az édességvadászat 
napja.

Idén már harmad-
szor kerül meg-
rendezésre a nyúli 
tökkeresés, illetve 
csokivadászat.

A játék menete: 
az időpont nincs 
kőbe vésve, ez egy 
nagyjából időkor-

lát, hogy piciknek 
és nagyoknak 
egyaránt élveze-
tes legyen.

Alkossunk bármit 
tökből és jól lát-
ható helyre he-
lyezzük a ház elé, 
hogy észrevehető 

legyen. Mellé bödönkébe, dobozba, kalapba, 
edénybe helyezzünk ki édességet. (Tipp: ne 
egyszerre mindet, ha van otthon valaki néha 
után lehet tölteni)

Együtt vonulunk-e? Nem. Mindenki a 
maga tempójába, gyerekkel, barátokkal, 
egyedül, gyalog vagy rollerrel, egy helyre 
vagy az összesre. Egyéni a buli.

Ételérzékeny gyerekek is tudnak válo-
gatni, sok egészséges dolgot is szoktak ta-
lálni a gyerkőcök, illetve tavaly is fi gyeltünk 
erre, voltak kint külön mentes desszert is. 
Azt tanácsolom legyen a zsebben valami 
azért, amit ehet az adott gyerek, úgy biztos 
nincs csalódás.

Természetesen részt vehet olyan is, aki 
nem tesz ki tököt, csak keresgélne, hisz 

többen pedig csak kitesznek és nem keres-
gélnek. Nekik külön köszönjük.

Jelentkezni Facebookon / Messengeren 
(Barbii Csizmadia), bátran forduljon hozzám 
bárki kéréssel / kérdéssel. 

Az esemény megjelenik a “Nyúliak beszél-
getős, nem hivatalos, de közérdekű cso-
portja” csoportban. Itt fogom közzétenni az 
esemény előtti héten a résztvevő címeket is. 
Pár kép ízelítőül, hogy lássa mindenki, a buli 
tényleg nagyon hangulatos. 

Teremtsünk hagyományt, és Halloween 
estéjén keressünk édességet! A gyere-
kekkel Csodáljuk meg egymás tökcsodáit 
ezen az izgalmas estén.

HALLOWEEN

NYÚLI TÖKKERESÉS, ILLETVE 
CSOKIVADÁSZAT
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PÉNZ7

Már nem hét határra szóló hír, hogy 
hét éve minden tanév tavaszán (ebben 
a tanévben március 6-10 között) egy 
hét a pénzről szól.  

A pénz hol ártalmára, hol javára válhat az 
embernek szól ez a közmondásunk a pénz 
természetéről, melyet nem árt észben 
tartani.

Gondolhatjuk azt, hogy hét bő esztendő 
áll mögöttünk, de aki a Biblia Ószövetsé-
gében járatos, az tudja, hogy a hét kövér 
tehén szimbolizálta bőség után, akár hét 
szűk esztendő is jöhet… s ilyenkor nem 
árt, ha tisztában vagyunk anyagi lehető-
ségeinkkel, átgondoltan hozunk döntése-
ket pénzügyeinkre vonatkozóan. Ha nem 
vigyázunk odajutunk, hogy Minden kis 
pénzt fogunkhoz kocogtathatunk, külön-
ben annyi pénzünk lesz, mint békán a szőr.

Ahogy a közmondás tartja: Magas fán te-
rem a pénz, épp ezért ez a hét - melynek 
a szálait Takács Marianna kolléganőm 
tartja kézben -  szól a pénzzel való bánás-
módról, az okos pénzkezelés előnyeiről és 
a veszélyekről. Mire szükséged nincs, egy 
pénz is sok érte – ahogy a régiek mondták, 
úgy ma is érvényes ez a fi gyelmeztetés.

A kisfi lmek, előadások, feldolgozott 
anyagok a gyerekek pénzügyi felkészült-
ségét, tudatosságát és vállalkozói szem-
léletét fejlesztik. Száz igaz pénz között 
egy hamisan gyűjtött a többit is elemészti 
szól intő jelleggel ez a régi mondás. Be-
szélgetések folynak a pénzzel való bánás-
módról, az okos pénzkezelés előnyeiről 
és a veszélyekről. Kerekes a pénz, hamar 
elgurul, akkor aztán futhatunk a pénzünk 
után…

Szóba kerül ilyenkor a jövedelem, a ki-
adások fogalma, a kölcsönfelvétel, a 

bankszámlanyitás lehetőségei. Van talán 
még ma is olyan, akinek a Pénzét a va-
kondok őrzi.

A nyolcadik osztályosok egy meghívott 
szakembertől előadást hallgathattak a 
befektetési lehetőségekről korunk digitá-
lis fi zetőeszközéről, a kriptokereskedelem 
közismertebb valutáiról a bitcoinról, vagy 
az etherről.

A pénz szinte minden tanóra témájában 
jelen volt. Csigó Zsuzsa nénivel történe-
lemórákon mi másról lehetett volna szó, 
mint a pénz történetéről. Kóródi Anett 
nénivel bankjegyeket terveztek, talán 
a jövő pénzverői (és nem pénz elverői) 
munkálkodtak a tantermekben. Orossné 
Joli nénivel a magyar nyelv és irodalom 
órákon pénzzel kapcsolatos szólásokat, 
közmondásokat gyűjtöttek, értelmeztek. 
Delbó Zsuzsa, Gombos Lilla, Rátzné Anna 
tanár nénik által összeállított feladatok-
kal német és angol nyelven a pénz téma-
körével kapcsolatos szavak, kifejezések 
gazdagították a gyerekek idegen nyelvi 
ismeretét. 

Ebben a tanévben egy érdekes, több érte-
lemben is értékes kiállítás kapcsolódott a 
témahéthez: Pesti Ágoston, Pócs Levente, 
Tolnai Péter 6. osztályos tanulók bemu-
tatták pénzgyűjteményüket. 

Az élet, pénz, szalonna fogyton fogy, ahogy 
szellemi-kulturális értékeink is egyre 
jobban kikopnak. Mivel a pénzszórásnak 
nem vagyok híve, ezért ezt a beszámoló-
mat szórtam tele közmondásokkal, segít-
ségül hívva O. Nagy Gábor Magyar szólá-
sok és közmondások gyűjteményét.  

Bár a pénz megkerülhetetlen érték, Jobb 
ott élni, a hol inkább becsülete, mint pénze 
van a jámbornak.

Képek: Szabó Bea néni és a szülők, szöveg: Szabó Bea néni
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MESEKERTÉSZEK A SUDÁR BIRTOKON

Hogy hol található a türkizkék varázslat-
ban tündöklő Aranyalma Mesekert? 

Nem, nem kell táltos paripára pattan-
nod, varázsszőnyegen sem kell elrepül-
nöd az Óperenciás tenger partjáig. Az 
Üveghegyre sem kell felmásznod, sőt a 
Sokorón inneni, Nyúlon túli Lila-hegyet 
is magad mögött kell hagyni. Elég, ha 
a hétmérföldes csizmát a lábadra, vagy 
hatszázhatvanhatlovas hintautód kereke-
ikre húzod, hamuban sült pogácsával teli 
batyudat a válladra veted…és világgá in-
dulsz…szerencsét próbálni, vagy legalább 
mesekertben aranyalmát keresni, titkos 
utakon bóklászva, csobogó patakon át-
kelve házikókban megbúvó meséket ke-
resni.

Nekünk, nyúliaknak, úgy tűnik, mintha 
az égigérő paszulyon másznánk, míg ke-
resztülverekedjük magunkat a vaskakas 
750 éves városán. Ám ha legyőztük a sok 
háromfejű és háromszemszínű (piros-
sárga-zöld) sárkánylámpást, máris ott 
állunk a… hol is?... ahol a kis kurtafarkú 
malac túr, de legalábbis a nagy, vén és 
hosszan hullámzó Duna építi Ezer Szi-
get Országát (ahogy Timaffy Laci bácsi 
nevezte)… nos, ennek a kapujában Győr-
újfalun. 

Napsütésben, holdvilágnál, csillagösvé-
nyen sudár jegenyefát ha kerestünk vol-
na, biztosan találunk… 

A Sudár Birtokot nem kerestük, az újfa-
lui iskolán túli ezüstréten át aranyfonal 
vezetett oda bennünket… A kacsalábon 
forgó gyémántkastély beleolvad az utca 

többi háza közé… Azt csak az látja an-
nak, aki a ceruzát, ecsetet, fi lctollat, 
zsírkrétát úgy meg tudja bűvölni kezével, 
hogy a fejében születő színek, formák, 
foltok, vonalak kesze-kuszaságából a 
saját mesekertje bukkan elő, amin talán 
még ő maga is elcso-
dálkozik, de legin-
kább Mesekert király-
nője, és hű alattvalói.

Az én mesekertem 
címmel meghirdetett 
rajzok viadalára isko-
lánkból sokan jelent-
keztek hercegek, gró-
fok, nagykalapú tótok, 
válogatott szegény-
legények, legfőkép-
pen a törpe és óriás 
tagozatának diákjai, 
szebbnél szebb mű-

vekkel. Anett és Dorottya tündértanár 
nénik szárnyakat varázsolva rájuk április 
elején útjukra bocsájtotta őket. 

Az 1366 beérkezett rajz közül 36-ot 
részesült jutalomban. A szervezők el-
mondták, hogy iskolánkból volt a leg-
több díjazott.

Nagy örömünkre Mesekert királynője 
négy nyúli diákot is jutalomban része-
síthetett a húsvét hétfő délutánján meg-
rendezett programon: 
• Szabó Ágnes 2. B; (Kiss Auguszta)
• Ivanik Dávid 3. A, (Hegedüs Dorottya)
• Mile Tamara 5. A (Kórodi Anett)
• Farkasházi Dorka 5. B (Kórodi Anett)

A rajzpályázat fődíja az Aranyalma Me-
sekertbe szóló belépő, melyet sorsolás-
sal döntöttek el. Ezen Lukács Levente 
1. A osztályos tanulónk nevét húzták 
ki, aki szintén rajzba álmodta mesekert-
jét. Így Szandi néni egynapos kirándulá-
son vesz részt osztályával Győrújfalun.

Gratulálunk díjazottjainknak! 

…és nem utolsósorban gratulálunk a 
szervezőknek a gyermekszívhez közel-
álló verseny kitalálásáért, színvonalas 
megszervezéséért, lebonyolításáért, az 
értékes ajándékokért, az élményekért… 

De legfőképpen a mesék, kiváltképp 
Timaffy László munkásságának, a Szi-
getköz kincseinek őrzéséért… 

Itt a vége, fuss el véle, aki nem hiszi, jár-
jon/kattintson utána:
facebook.com/aranyalmamesekert

Két csonka és egy karanténokkal megspé-
kelt tanév után, mintha mindent ebben a 
tanévben szerettünk volna pótolni: tan-
anyagot, ismétlést, gyakorlást, programo-
kat… így aztán a tanév vége olyan volt, 
akár egy méhkas. 
Csak szegény iskola nem tudta mire vélni, 
hogy a napok nagy részében üresen kong-
tak termei és a folyosók, mert reggelente 
kirajzás volt… a kirajzolt útvonalakra tér-
tek apró lábak és komisz kamasztalpak, 
hogy a kiszalagozott pályán vándorolja-
nak.

A felsős kis- és nagykamaszok egyhangú 
baktatását egy–egy állomás törte meg: 
községünk természeti és épített értékei-
ről szóló kvíz, szőlészettel és borászattal, 
csodás növény és állatvilágával kapcso-
latos kép-szó egyeztetés, képrejtvények, 
szólások, közmondások, mondák, állítások 
igazzá tétele, különbségkereső szerepelt az 
agytornáztató feladványok között, melyek 
sorát egy-egy ügyességi-mozgásos feladat 
tört meg.

Gombos Lilla néni nem szűkölködött öt-
letekben, kreativitásban, amikor billen-
tyűzetet ragadott és összeállította a felsős 
akadálytúra anyagát. Ki is lehet próbálni: 
itt van négy kvízkérdés, és a már említett 
kép-szó egyeztetés: 

4. Hány méter magas a Fellner Jakab ál-
tal tervezett római katolikus templom?
A, 25m B, 35m C, 45m
5. Mi a „Szurdik” hivatalos elnevezése?
A, Sárkánylyuk vízmosás B, Sárkánylik víz-
mosás C, Sárkánylik árok
6. Melyik a község legrégebbi műalko-
tása?

A, kápolna B, Mária szobor C, Millenniumi 
kettőskereszt
7. Melyik nem jellegzetes nyúli épít-
mény?
A, barlanglakás B, partlakás C, likpince

A levendulalila szalag mentén a Mária-
szobornál lévő térképnél megállva, a Gyil-
kos-keresztnél felmászva a Hématetőn át 
ereszkedtek az 
alsósok – stíl-
szerűen - az 
Alsó-Hémába. 
Térképolvasás 
és memóriajáték 
szerepelt az első 
állomáson, a kö-
vetkezőnél a ki-
csik elolvasták a 
kereszt feliratait, 
a 3-4.osztályosok 
meghallgatták a 

kereszt mondáját, majd emlékezetből vála-
szoltak a mondával kapcsolatos kérdések-
re. Volt levendulakvíz, később levendulával 
kapcsolatos szórejtvényeket fejtettek meg, 
végül mocsárjárás versennyel zárult az ál-
lomások sora. 

Többen indultak a ki tud több cseresznyét 
megenni szabadon választott versenyen, 
de még ennél is nagyobb élményt jelentett 
a fáramászás, melyben mindenki nyert: ta-
pasztalatot a fáramászásban és piros cse-
resznyével tömhette pocakját…

Az iskola sem bánkódott ezen a június kö-

zepi szép napon, kora délután ismét be-
népesült az udvar, a termek, a folyosók… 
Ablakszemeivel boldogan leste a kipirult 
pofi kat, ajtófüleivel kíváncsian hallgatta 
a gyerekek élménybeszámolóit, bár üres 
szekrényhasa meg-megkordult amikor a 
cseresznyézésről meséltek a diákok, né-
hány bolondos-bodros szellő kárpótolta: a 
gyerekjárta lila, mézillatú mezőkről leven-
dulaillatú felhőt fújdogáltak kéményorrá-
hoz... 

S ki tudja hogy mikor, de hipp-hopp ezt a 
tanévet is elfújta az idő szele…

GYERMEK- ÉS SPORTNAP 
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PÁLYAORIENTÁCIÓS 
NAP

„Tűzoltó leszel, s katona, Vadakat terelő 
juhász…”

…ringatja gyermekét az anyuka József 
Attila Altató című versében.  

Álmaidban tudod… …vagy mégsem, 
hogy mi leszel, ha nagy leszel? Vagy 
sejted már, de még találgatsz? Ha már 
Altató: neked mi az „álommelód”? Az a 
foglalkozásod, amit megálmodtál?

Az orientáció tájékozódást, eligazodást, 
irányt jelentő francia-latin eredetű szó.

A pályaorientációs napok célja, hogy 
a gyerekek az iskolás éveik alatt külön-
böző szakmákkal kapcsolatban tájéko-
zódjanak, minél többfélével ismerked-
jenek meg, igazodjanak el különböző 
szakmák között. Majd ezeket összevet-
ve az önmagukról kialakított és az őket 
körülvevő társadalmi környezetről szer-
zett ismeretek legyenek segítségükre 
foglalkozásuk megválasztásánál. 

Ahogy régen az inasidő letelte után, 
vették nyakukba a világot a mesterek 
segédei, hogy vándorolva szakmai ta-
pasztalatot szerezzenek, mi a tanév 
utolsó hétfőjén vándoroltunk, hogy kü-
lönböző szakmákról gyűjtsünk tapasz-
talatokat.

Az első évfolyamhoz helybe jöttek a 
mesterek: Gelencsér Boldizsár a lovász 
szakmáról beszélt és tartott bemutatót 
a sportpályán. Tánczi Tibor fotózással 
is foglalkozó apuka a fényképezés rej-
telmeiről beszélt vetítettképes előadá-
sában. Közeli képeket csodálhattak meg 
rókáról, ölyvről, mókusról, az emberi 
szemről. Az udvaron ki is próbálhatták a 
nem mindennapi teleobjektívet. Játékos 
formában ismerkedhettek szakmákkal, 
hozták felszínre meglévő ismereteiket: 
kirakó, activity, kincskeresés szerepelt 
a különösen kreatív tanító nénik által 
megszervezett programok között.

A 2. évfolyam a Pannon-Víz Zrt. Nyúli 
Üzemmérnökségének vízműtelepével 
ismerkedett meg. Bemutatták a techno-
lógiát és kipróbálhattak néhány mun-
kagépet.

A 3. évfolyamosok Lengyel István bo-
rásznál tettek látogatást, ahol az 500 
éves pince bejárása mellett Pista bácsi 
mesélt arról, hogyan lett borász, milyen 
munkákat kell elvégezni a szőlőben, be-
szélt a szüret fázisairól.

Virágok közé, a Bognár kertészetbe ér-
keztek a 4. évfolyam tanulói és hall-
gatták meg mi minden kell egy jó nevű 
kertészet működtetéséhez. Aktívan be-
kapcsolódtak az ott folyó munkákba, 
például az elszáradt leveleket lecsipe-
gették, láttak gépeket, amelyek meg-
könnyítik, esetenként át is veszik az 
ember munkáját. Az elvégzett munká-
kért, egy cserép muskátli volt a fi zetség.

Az 5. évfolyam tanulói az osztály-
főnökeikkel megtekintették azokat a 
korábban készült portréfi lmeket, me-
lyet gyermekorvossal, informatikussal, 
rendvédelmi munkatárssal készítettek 
még a 2020-as karantén idején.

A nyúli Mey Industry Hungary Kft.-nél 
kaptak tájékoztatást az ott folyó tevé-
kenységről a 6. évfolyamosok: Ipari 
3D-s nyomtató, könyvszkennelőgép, 
ipari takarítógép, edzőgépek összesze-
relését fi gyelhették meg, illetve megte-
kintették az új raktárcsarnokot az ügy-
vezető vezetésével.

A Szawell Kft. vendégszeretetét élvezve 
a kereskedelmi tevékenységbe nyerhe-
tett bepillantást a 7. évfolyam: a tu-
lajdonos beszélt életpályájának fontos 
állomásairól, a folyamatos tanulás, 
megújulás, idegennyelv ismeret fontos-
ságáról. Bemutatta az általa vezetett kis 
cég működését, marketingszemléletét, 
beszélt a történetéről és a jövőképéről 
is. A céglátogatás előtti két órában a 
rendőrség munkájáról tájékozódhattak.

A 8. évfolyam a rendőrség DADA prog-
ramjában vett részt, majd a rendőrsé-
gen folyó munkáról hallhattak előadást, 
megismerték és kipróbálták a különbö-
ző, a rendőrség által alkalmazott eszkö-
zöket.

Képek: Kóródi Anett,
Nebehaj Tímea, Szabó Bea

…mindenek újulnak…” ahogy mi is meg-
újulva évről évre pünkösd előtti pén-
teken (illetve ebben az évben az Ady-
parkban rendezett gyermeknapon is) 
felelevenítjük a Dunántúlon jellemző 
pünkösdikirályné-járás népszokását, 
mely régen a lányok termékenységva-
rázslással összekötött pünkösdi köszön-
tője volt. 

Ez a népszokásunk a Dunántúlon maradt 
fenn a legtovább. Nyúlon a legidősebbek 
emlékeiben még egy évtizede élénken 
élt mind a szöveg, mind a rituálé, mely 
a harmincas évek pünkösdjeit jellemez-
te. Négy nagyobb, ünneplőbe öltözött 
lány házról házra járva kísért egy kicsi 
lánykát, a pünkösdi királynét, aki fehér 
ruhában, virágkoszorúval a fején ját-
szotta szerepét. Fejét általában rózsás, 
vagy mintás kendővel borították le. Két 
lány kézen fogva vezette, kettő virág-

szirommal teli kosárral a karján lépdelt. 
Több helyen „pálcás” kislány is kísérte, 
kezében szalagokkal díszített pálcával. 
Éneklés közben letakarták, majd a kendő 
négy sarkát a kiskirályné feje fölé emelve 
körbejárták. A dal végeztével „Ekkora le-
gyen a kendtek kendere! Ekkora, ekkora, 
ekkora!” felkiáltással a magasba emel-
ték. A háziak adományokkal (sütemény, 
alma, liszt, tojás, stb.) köszönték meg a 
jókívánságokat.

A mi kiskirályné járásunkat a harmadik 
évfolyamos kislányok elevenítették fel 
Tóthné Szász Veronika és Szabó Bea ta-
nító nénik vezetésével. Pálcás: Engelsz 
Linda; kosaras: Soós Hanna, kísérők: 
Kosik Emese, Szikszai Katica felemelők: 
Horváth Petra, Németh Alexa, néném-
asszony Harangozó Mira, kiskirályné: 
Laáber Maja volt. A többiek az éneklés-
ben segítettek.

A jeles napok felidézésével az ahhoz 
kapcsolódó szokások eljátszásával nem 
hagyjuk kiveszni kultúránkra jellemző 
sajátságokat, ugyanis ennek elemeit el-
sősorban néphagyományaink őrzik. Mi-
után a természetes hagyományozódás 
megszűnőben van, fontosnak érezzük, 
hogy az alsó tagozatos gyerekeket ebben 
a fogékony és érzékeny időszakukban 
megismertessük a legjellegzetesebb, ki-
emelkedőbb jeles napok szokásaival, a 
munkaalkalmakhoz kapcsolódó vagy 
emberi életutat kísérő népszokásokkal.
Ezen a linken az idei:
https://youtu.be/V3A0fsJDIkU,
ezen a inken:
https://youtu.be/F_IoSry9Axg
pedig a tavalyi pünkösdi játék tekinthe-
tő meg.

„PIROS PÜNKÖSD NAPJÁN….
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 VISSZAPILLANTÓ - A 2021/22-ES TANÉV
NYÁRI ÉRTÉKŐRZŐ PROGRAMJAI A

NYÚLI PILINSZKY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Iskolánk énekkarosainak egy része (Kur-
jongatók Énekegyüttes) és a Falukórus 
néhány tagja a Balaton mellett, Gyenes-
diáson, a Vass Lajos Népzenei Szövetség 
által immár 30 éve szervezett népzenei 
táborban vett részt. A kiscsoportos fog-
lalkozáson Bözödről, (Románia - Erdély 
Maros megye) a közös éneklés során 
Vass Lajos gyűjtéséből származó népdal-
csokrot tanulhattak meg. Néhányan a ci-

terázás alapjaival ismerkedhettek meg, 
volt, aki pedig kobzon tanult. A népzene 
mellett kézműveskedés, kerámiaház lá-
togatása, táncház, fagyizás, sütizés, séta, 
szerepelt. Fürdőztek napsütésben, hold-
fényben a Balatonban. A szabadidőben 
a szállás árnyas fái alatti tágas udvaron 
játszhattak kedvükre a gyerekek. A hét 
során tanultakkal csütörtök este fellép-
tek a Gyenesdiási Bornapokon. 

A tábor hat napja alatt a népzene 
gyöngyszemeivel, élményekkel, új is-
meretségekkel, barátokkal gazdagodtak. 
Szuper volt! Reméljük jövőre is elmehe-
tünk!

További fényképeket a Vass Lajos Nép-
zenei Szövetség oldalán lehet megnézni. 

Zsófi  és Bea néni

NÉPZENEI TÁBOR GYENESDIÁSON

A 2022/23-ES TANÉV
ŐSZI ÉRTÉKŐRZŐ PROGRAMJAI A

NYÚLI PILINSZKY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

„Nem lehet olyan életünk, hogy ne legyen 
napi fél óránk olvasni. (…) Ennyinek kell 
lenni.” (Dragomán György)

Bár az olvasás világnapja 1965 óta 
szeptember 8., mi igyekszünk a tanév 
minden egyes napján – és még azon is 
túl – az írás-olvasás fontosságára fel-
hívni a figyelmet, hiszen ez a tanulás 
alapja. 

Az olvasás világnapja a negyedik 
évfolyamon olvasás hetévé széle-
sedett, melynek záróprogramjaként 
településünk dr. Csendes Béla Községi 
Könyvtárában tettünk látogatást. Itt 
Bellovicsné Patai Terézia könyvtárve-
zető kalauzolta a gyerekeket. Teri néni, 
hosszú időt gyerekek között eltöltő 
tanító néniként az életkorukat figye-
lembe véve beszélt a névadóról, a köl-
csönzés szabályait ismertette, bemu-
tatta a könyv részeit, képet kaphattak 
a könyvek rendszerezéséről, láthattak 
kölcsönzőjegyet, könyvkatalógust, 
megismerhették a helyiségeket, sőt, 
aki kedvet kapott, be is iratkozhatott, 
rögtön kölcsönözhetett könyvet is. 
Kedvükre nézegethették a gyermekek-
nek szóló rész könyveit, az asztaloknál 
olvasgathattak, beszélgettek a köny-
vekről, együtt szemlélgették az érde-
kes atlaszokat.

Nagyon jól érezték magukat, sok új 
ismerettel gazdagodtak, újabb lépést 
tettünk az olvasás megszeretése (meg-
szerettetése) felé, hiszen „az olvasás 
segít élni, életben maradni, növeli az 
empátiát, a másik ember és a világ meg-
értését.” – írta Vekerdy Tamás. 

Veronika néni, Bea néni

KÖNYVTÁRLÁTOGA-
TÁS, KÖNYVTÁRI ÓRA
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„NEFELEJCS” NYUGDÍJAS EGYESÜLET
ÉLETÉRŐL

Szerencsésen megvalósultak program-
jaink májusban, kivéve a zenés táncos 
összejövetelt, mert a Napközi Otthon 
éttermében nem vállalnak civil szer-
vezetek számára programokat. Nagyon 
sajnáljuk, mert nincs lehetőségünk - fő-
képp az anyagi terhek miatt - étterem-
ben szervezni ilyen eseményeket.

Közgyűlésünk is rendben lezajlott, 
magas részvételi aránnyal (73 tagból 62 
jelent meg). Köszönöm az aktívitást! 

Május végén Levél községben jártunk 
a Humorfesztiválon. Hát hihetetlenül 
mulatságos volt, könnyesre kacagtuk 
magunkat a vicces jelenetek láttán. 

Júniusban befejeződött az „Öröm-
tánc”, melyen remekül éreztük magun-
kat. Köszönjük Kondorné Hédinek, és 
férjének Emilnek a hangulatos délutá-
nokat! Októbertől hétfőnként folytatjuk 
Kissné Horváth Emesével, aki férjével 
együtt Nyúlra költözik Budapestről. (Hi-
vatalos tánctanár, és képzett Örömtánc 
tanfolyamvezető.) 

Júniusban elérkezett a nagy nap! Négy 
napos kirándulásra indultunk június 
végén.

Első nap:
Kőszeg - Arany Egyszarvú Patikamúze-
um, Jézus szíve templom.
Ják - Románkori műemléktemplom rög-
tönzött orgonahangversennyel.
Körmend - Batthyányi-Strattmann Lász-
ló múzeum, ahol a híres szemészorvos 
életével, régi emlékkel ismerkedtünk,
Zalaegerszeg - Göcsei Falumúzeumban - 

visszatértünk a múltba.
Szállásunk is Zalaegerszegen volt a Pan-
non Egyetem kollégiumában reggelivel.

Második nap:
Pankasz - harangláb.
Szalafő - Pityerszer, ahol ismét a múltba 
látogattunk.
Őriszentpéter - Árpádkori Műemlék-
templom megtekintése után degeszre 
ettük magunkat a Bognár étterem svéd-
asztalos kínálatából.
Szentgyörgyvölgyben Csótár Rezső fa-
zekasnál vásároltunk, és aki akart ko-
rongozhatott is, majd a helyi kazettás 
mennyezetű református templomot te-
kintettük meg.
Szállás és vacsora (Véndiófa étterem) is-
mét Zalaegerszegen volt.

Harmadik nap:
A kirándulásunk kiemelt célpontja volt: 
találkozás és közös program egy másik 
nyugdíjas csoporttal. Erre nyertünk pá-

lyázati pénzt (780 000 Ft) a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Központtól. A Lo-
vászi Olajbányász Nyugdíjas Klub Egye-
sület vezetősége Szécsiszigeten várt 
bennünket, ahol a templom megtekin-
tése után az Andrássy-Szapáry kastélyba 
mentünk. Csoportunk egyik fele itt lett 
elszállásolva, míg a többiek Lovásziban 
aludtak. Ezután a vadásztársaság kiállí-
tásában gyönyörködhettünk. Lovásziban 
ismét két csoportra oszlottunk, mert 
így tudtunk vezetéssel a tavaly ősszel a 
nyilvánosság számára megnyitott bun-
kerbe lemenni, addig a többiek a lovászi 
olajbányászat történetéről hallgattak 
meg előadást, majd cserélt a két csoport. 
Vidám kis műsorokkal kedveskedtünk 
egymásnak a köszöntőket követően. 
Közös ebéd és vacsora után Végh József 
csoporttársunk húzta a talpalávalót 
szintetizátoron. A hőség ellenére remek 
hangulat kerekedett énekekkel és tánc-
cal, melyhez fi nom nyúli bort is kóstol-
hattunk. Köszönet a Sárkánylik pincé-

szetnek!

Negyedik nap:
Reggeli után elköszöntünk a lovászi 
klubtagoktól, és a Kányavári-sziget  (Ba-
latonmagyaród – Kis-Balaton) gyönyörű 
élővilágát csodáltuk meg.
Keszthelyen a Balaton múzeum kiállítá-
sát követően a valóságban is gyönyör-
ködhettünk a Balaton látványában, majd  
- Sümeget kihagyva a meleg miatt - De-
vecserben megebédeltünk. Ezután Pápa 
következett a Kékfestő múzeummal. Egy 
jó fagylaltozás után szerencsésen haza-
érkeztünk.

A hőséget leszámítva tökéletesre sike-
rült a négy napunk. Köszönet a Gabusz 
Kft.-nek, kiemelten Farkas Zsolt so-
főrnek, aki udvariasan, az idősekre fi -
gyelve biztonságosan vitt bennünket 
a lehető legközelebb a helyszínekhez. 

Két hónap szünet következett. Szeptem-
ber 5-én indítottuk az őszi időszakot. 

Szeptember 12-én délelőtt Kunszi-
geten a „Nagyanyó mesél” rendez-
vényen vettünk részt. Árpási Tiborné, 
Hardi Pálné és Nagyné Nagy Mária ki-
válóan képviselték klubunkat. Délután a 
nyári név- és születésnaposok köszönté-
sével folytattuk. 

Szeptember 15-én a hagyományos 
Nyúli Hegyi Túra került megren-
dezésre. Velünk együtt közel 150-en 
voltunk. A köszöntések után a túra le-
bonyolítása következett Szűcs Mihály 
vezetőségi tagunk vezetésével. Andorka 
Gáborné segített az egyik csoport veze-
tésében. Köszönjük a többi segítőnek is 
a túra lebonyolítását. A visszaérkezőket 
hagymás, paprikás zsíroskenyérrel és jó 
borral fogadtuk. Aztán nótázás, táncolás 
következett. Végh József gondoskodott a 
jó hangulatról. Köszönjük!

Köszönetünket kell kifejezni a támoga-
tásokért: a Sportkörnek a helyszín biz-
tosításáért, kiemelten Stecina Krisztián-
nak, aki maximálisan kivette a részét a 
szervezésből. Segítségével sikerült min-
dent tökéletesen megoldani. A COOP 
Szolnok 25 kg kenyérrel, Hangyál Balázs 
és Lengyel István kiváló borokkal, a Tap-
si Zöldséges paprikával, Balogh Tamás 
zsírral járult hozzá az emlékezetes ven-
déglátáshoz. Köszönet a résztvevő egye-
sületi tagoknak a rengeteg pogácsáért, a 
sok munkáért, amivel hozzájárultak ah-

Az éves taggyűlés

Kőszeg, Patika múzeum

Körmend, Dr. Batthyány-Strattmann László múzeum

Pityerszer falumúzeum

 Pankasz, Szoknyás harangláb

A fazekas mester tanít Lovászi, bunkerlátogatás
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hoz, hogy mindenki jól érezhette magát. 
Az időjárás is kegyes volt hozzánk, mert 
csak késő délután kaptunk égi áldást, de 

akkor aztán sokat.
A maradékból szeptember 19-én Le-
csó-partit tartottunk. 

Szeptember 22-én Ekecsre kaptunk 
meghívást levéli nyugdíjas baráta-
inkkal együtt. Apácaszakállason fo-
gadták egyesületünk tagjait. Önkor-
mányzatunk nevében Funkné Smitola 
Katalin alpolgármesterasszony köszön-
tötte vendéglátóinkat. Egyesületünk is 
ajándékokkal érkezett. Üdvözlést köve-
tően fi nom ebéd következett. Kis műsor 
után a református templom tiszteletes 
asszonya ismertette a falu, és a templom 
történetét. Kisvonattal lehetőség volt 
megnézni a község utcáit, tereit. Ekecs 
katolikus templomának megtekintését 
követően a Turul szobornál egy vers 

hangzott el. A kultúrházban műsorok 
után remek vacsora, borozgatás és tánc 
következett. Késő este nehéz szívvel vet-

tünk búcsút testvérközségünk házigaz-
dáitól.

Szeptember 26-án Mogyoróssy Pan-
taleon csodás képeivel, zenei aláfes-
téssel emlékeztetett bennünket nyári 
kirándulásunkra.
Novemberben Szűcs Mihály az Értéktár 

Bizottság elnöke a hungarikumokról tart 
előadást. 

Októbertől hétfőnként 15.30-tól indul 
az Örömtánc egy órában. Fontosnak 
érezzük a mozgást, a tánc eredményezte 

közös élményt. 

Október 5-én Budapestre vonatozunk, 
hogy megtekintsük a Városligetben a 
Zene Házát és a Népművészeti Múzeu-
mot. 

Október 7-én, 9 órától az Elit Cipőgyártó 
Kft. munkatársai segítenek gyógycipők 
megrendelésében. Délután többségünk 
részt fog venni a község által rendezett 
Idősek Napján.
Terveink szerint folytatjuk az Erdélyről 

szóló sorozatot. Havonta legalább egy 
előadásra sor kerül.

Minden hónap első hétfőjén megkö-
szöntjük az előző hónapban ünneplő 
név- és születésnaposokat.

Programjaink megjelennek egyesüle-
tünk facebook oldalán és a Közösségi 
Ház ablakában.

Novemberben szeretnénk megtekinteni 
Budapesten a Fiumei úton a sírkertet, a 
Budai várban a Szent István termet és a 
helyreállított Lovardát.

November 12-én ismét megrendezzük a 
megyei szintű hagyományos keresztrejt-
vényfejtő versenyt, mely mindig nagy 
érdeklődés kísér, minden évben túlje-
lentkezőkkel.

Bízunk benne, hogy az energiaválság és 
a pandémia nem szól bele programjaink 
megvalósításába!

Örömmel várjuk új tagok jelentkezését 
is! Ha bármelyik program felkelti az ér-
deklődését, egy-egy alkalomra is lehet 
csatlakozni!

Géberné Gombás Márta
egyesületi elnök

Fotók: Mogyoróssy Pantaleon

HA BÁRMELYIK PROGRAM 
FELKELTI AZ

ÉRDEKLŐDÉSÉT, EGY-EGY 
ALKALOMRA IS

LEHET CSATLAKOZNI!.

TERVEINK

NYÚLI HÍR-VIVŐ
I M P R E S S Z U M

Felelős szerkesztő:
Schmiedt Henrik

Szerkesztő:
Lankesz Ervin Robin

E-mail:
nyuliujsag@gmail.com

Nyomda:
Rikker Nyomda Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft.,
9027 Győr, Munkás u. 17.

 Lovászi, Nyúliak dalos köszöntője

Kékfestő múzeum

Csoportkép a Balatonnál

Nyúli túra, tájékoztatás a kápolnánál
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NYÚL KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
Cím: 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46.
Telefon: +36 96/540-250
Mobil: +36 20/598-8981
Fax: +36 96/540-253
E-mail: hivatal@nyul.hu
Web: www.nyul.hu
Ügyfélfogadás rendje:
H: 13.00 - 16.00, K: nincs ügyfél fogadás,
Sze: 8.00 - 12.00, Cs: 13.00 - 17.00
P: 8.00 - 12.00
Polgármester fogadó órái:
Cs: 14.00 - 17.00

PANNONHALMI TÖBBCÉLÚ KISTÉR-
SÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS ÉS GYER-
MEKJÓLÉTI KÖZPONT
Cím: 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zy. u. 25.
Csongorné Pécsi Ildikó - családsegítő
Cím: 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46.
Telefon: +36 20/253-9594
Ügyfélfogadási rendje:
H-K: 13:00 - 15:30, Sze: 8:00 - 12:00,
Cs: 13:00 - 16:45, P: nincs ügyfél fogadás

HÁZIORVOSOK
Dr. Szabadi Nóra - háziorvos
Cím: 9082 Nyúl, Szent István tér 7.
Rendelő száma: +36 20/466-9882
E-mail: nyulrendelo@gmail.com
Rendelési idő:
H-P: 7.30 - 11.30, a helyettesítő orvos 9.00 
- 11.00-ig rendel. Körzeti Ápoló (Adler Igor) 
a rendelési időben adminisztrációs és ápolói 
ügyekben rendelkezésükre áll.

Dr. Begya László - háziorvos
Cím: 9082 Nyúl, Szent István tér
Telefon: +36 96/540-011
Rendelési idő:
H: 12.00 - 16.00, K-Sze: 8.00 - 12.00,
Cs: 11.00 - 15.00, P: 8.00 - 12.00

Dr. Szigeti Éva - gyermekorvos
Cím: 9082 Nyúl, Szent István tér
Telefon: +36 70/451-1392
Rendelési idő:
H-K: 7.30 - 11.00, Sze, P: 8.00 - 11.00,
Cs: 8.00 - 10.00

FOGORVOS
Dr. Hetényi Gábor - főorvos
Cím: Nyúl, Szent István tér 6.
Tel.: +36 20/274-0206 csak rendelési időben!
E-mail: hgabordr@gmail.com
Rendelési idő:
H-K, Cs: 13.00 - 18.00, Sze, P: 8.00 - 12.00

ÁLLATORVOS
Dr. Rácz Elemér - állatorvos
Rendelő: 9082 Nyúl, Tavasz u. 48.
Telefon:  +36 96/540-026, +36 30/937-7083
Rendelési idő: H-P: 18.30 - 19.30

Rendelő: 9081 Győrújbarát, Fő út 30.
Rendelési idő: 
H-P: 15.30 - 18.30,  Szo: 10.00 - 12.00

VÉDŐNŐK
Horváth Bernadett - védőnő
I. számú védőnői körzet
Rendelés helye: Nyúl, 9082, Szent István tér 7. 
Gyermekorvosi rendelő
Telefon: +36 20/561-6465
E-mail: horvathbetti.nyul1@gmail.com
Rendelési idő:
Sz: 13.00 - 15.00, Cs: 8.00 - 10.00

Sági Éva - védőnő 
II. számú védőnői körzet
Rendelés helye: Nyúl, 9082, Szent István tér 7.
Gyermekorvosi rendelő
Telefon: +36 20/252-8965
E-mail: sagi71@freemail.hu
Rendelési idő: 
H: 13.00 - 14.00, K: 13.00 - 16.00

SZENT BALÁZS GYÓGYSZERTÁR
Cím: 9082 Nyúl, Kossuth u. 61.
Telefon/Fax: +36 96/540-066
Nyitvatartás:
H-P: 8.00 - 17.30

NYÚLI POSTA
Cím: 9082 Nyúl, Domonkos tér 4.
Telefon: +36 96/540-067
Nyitvatartás:
H-Sze: 8.00 - 16.00, Cs: 8.00 - 17.00,
P: 8.00 - 15.00

NYÚLI BŰNMEGELŐZŐ 
POLGÁRŐR EGYESÜLET
Elnök: Szabó Attila
Cím: 9082 Nyúl Kossuth L. u. 46.
Telefon: +36 30/623-7390

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK
Szabó Arnold
Telefon: +36 70/410-4425

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ
EGYESÜLET NYÚL
Székhely: 9082 Nyúl, Kossuth Lajos utca 46. 
Tűzoltó szertár és oktató terem:
9082 Nyúl, Jókai utca 6. (volt dohánybolt a posta 
épülete mögött)

Ábrahám Zoltán - parancsnok
Telefon: +36 20/806-4296

PILINSZKY JÁNOS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Cím: 9082 Nyúl, Jókai u. 21.
E-mail: iskola@pilinszky-nyul.eu
Web: www.pilinszky-nyul.eu

Győriné Csendes Gyöngyi - igazgató
Telefon: +36 96/364-046

NYÚLI ARANYKAPU ÓVODA
ÉS BÖLCSŐDE
Cím: 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 50.
Intézményvezető: Bán Illés Csabáné

Óvodai egység 
Telefon:+36 96/364-042

E-mail: ovoda@nyul.hu
Bölcsődei egység 
Telefon: +36 96/364-423
E-mail: ovoda@nyul.hu

Konyha
Cím: 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 50.

Süveges Szilvia - élelmezésvezető
Telefon: +36 96/365-174
Mobil: +36 20/402-7778
E-mail: szilvia.suveges@nyul.hu

E.ON ÁRAMSZOLGÁLTATÓ
Műszaki hibabejelentés:
Telefon: +36 80/533-533 (ingyenesen hívható)
Közvilágítási hibabejelentő:
Telefon: +36 80/200-636 (0-24 óra)

VÍZ, CSATORNA (PANNON-VÍZ)
Hibabejelentés:
Cím: Nyúl, Kossuth Lajos utca 183.
Telefon: +36 96/364-100
Fax: +36 96/540-001

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Hulladékudvar Écs
Cím: Écs, Tó út
(a szennyvíztisztítóhoz bevezető út elején)
Téli nyitvatartás:
Sze: 7:00 - 16.00, Szo: 12.30 - 14.30
Telefonszám: +36 96/516-613, +36 96/516-614

GÁZSZOLGÁTATÁS 
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Cím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Web: www.mvmnext.hu
Ügyfélszolgálat:
Cím: 9024 Győr, Wesselényi utca 6.
H-K: 8.00 - 14.00, Sze: 8.00 - 20.00,
Cs-P: 8.00 - 14.00
Ügyfélszolgálat:
Cím: 9090 Pannonhalma, Dózsa György utca 7.
H: 8.00 - 12.00, Cs: 14.00 - 18.00

KÖNYVTÁR
Dr. Csendes Béla Könyvtár
Cím: Nyúl, Sport u. 18.
Nyitvatartás: 
H-CS: 14.30 - 18.30

Bellovicsné Patai Terézia- könyvtárvezető
Telefon: +36 20/922-5732
E-mail: bellovics.illesne@vipmail.hu

GYŐRI ÉPÍTÉSHATÓSÁG 
Nyúli területtel foglalkozó ügyintézők: 

Áder Gábor
Telefon: +36 96/500-494

Kovácsné Horváth Bernadett
Telefon: +36 96/500-489

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Házasságot kötöttek Dátum Házasságot kötöttek Dátum

Leményi Tamás és Veress Gertrud 2022.04.23. Takács Máté Péter és Hajmási Cintia 2022.07.09.

Szalay Ferenc és Rovák Ildikó Nóra 2022.05.12. Horváth Zoltán és Munkácsi Fruzsina 2022.07.15.

Szabados Szabolcs és Bolla Vivien 2022.05.21. Rosa Bendegúz és Németh Anna 2022.07.16.

Tuba Ferenc István és Gönczöl Jázmin Szeréna 2022.05.25. Kovacsicz Dávid és Gelencsér Antónia 2022.08.05.

Rácz András Elemér és Sághy Anna 2022.05.28. Imre Zsolt és Somogyi Dóra 2022.08.13.

Gutiérrez Nuno David és Dankowszky Dóra 2022.06.04. Lőrincz Ádám és Szabó Anasztázia 2022.09.17.

Funk Attila és Kiss Ibolya 2022.06.17. Szabó Imre és Farkas Anita 2022.09.17.

Kasza Árpád és Nagy Zsuzsanna 2022.06.18.   

Újszülött neve Szül. dátum Édesanyja neve Újszülött neve Szül. dátum Édesanyja neve

Mészáros Adrián 2022.04.21. Salamon Anita Honfi  Nolen 2022.07.08. Keleti Anita

Wilhelm Dorka 2022.04.23. Bártfai Emőke Dávodi Natasa 2022.07.12. Molnár Beatrix

Handl Huba 2022.05.08. Konta Barbara Pintér Hanna 2022.07.15. Kiss Barbara

Mitykó Regő 2022.05.09. Csigi Alexandra Böröczki Máté 2022.07.27. Dr. Fülöp Andrea

Szabó Kevin 2022.05.17. Vass Daniella Fribék Marcell 2022.07.30. Bolla Boglárka Lea

Horváth-Haller Noel 2022.05.29. Haller Szabina Für Bende 2022.08.03. Horváth Adrienn

Szabó Levente  Flórián 2022.06.12. Pálfalvy Annamária Für Nándor 2022.08.03. Horváth Adrienn

Kálmán Sára 2022.06.27. Kaszás Ildikó Burkus Barna 2022.08.24. Becsák Anita

Pekker Benjamin 2022.06.27. Czigler Orsolya Steiner Péter 2022.08.25. Stolmár Katalin

Somlyó Vince Örs 2022.07.02. Dékány Henriett Kovacsicz Liliána 2022.09. 06. Gelencsér Antónia

Szekér Sára 2022.07.04. Kocsis Márta Balogh Sarolta 2022.09.09. Dr. Papp Zsuzsanna

László Olivér 2022.07.05. Mészáros Mónika

Csendes Kálmánné Szabadság utca Szücs Andrásné Táncsics Mihály utca Király Ernőné Hunyadi telep

Hardi Tamás Veres Péter utca Fekete Jánosné Király Ernő Hunyadi telep

Görcs Jenőné Mandulafa utca Baranyai László Apor Vilmos utca Rákli Jánosné Győr

Mecséri József Veres Péter utca Suba Jánosné Táncsics Mihály utca Varga Sándor Táncsics Mihály utca

Nagy István Dobó utca Takács Istvánné Nyár utca Szőnyi Ildikó  Nagykovácsi

Válint Viktor Ifjúság utca Horváth László András Tavasz utca

ELHUNYTAK
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VÍZSZINTES: 1= A nyúli templom „Az 
égre bízott ország” című festményének al-
kotója, 11= A nyúli templom kegyura, aki 
felkérte Dorfmeister Istvánt templomunk 
freskóinak elkészítésére, 21= energia jele, 
22= fohász, 23= hosszú szögletes fenyőáru 
tetőcserép alá, 24= pici angolul, 25= meny-
asszony, 26= római száz, 27= görög betű, 29= 
prófétai keresztnév, 31= biztató szócska, 32= a 
ribizli és egres hibridje, 34= lakhely rövidítve, 
35= eszme, 37= Vuk apja, 38= kerti szerszám, 
40= angol tagadószó, 41= élesít, 42= Kambo-
dzsa autójele, 43= földet forgat, 45= égtáj, ahol 
a Nap feljön, 46= szenvedés, 47= folyadék, 49= 
a postai  ajánlás betűjele, 50= Grönland rövi-
dítése, 51= kérdőszócska, 52= Az ő idejében 
növelték meg templomunkban a karzatot, 
hogy helyet csináljanak az orgonának, 
60= spanyol autójelzés, 61= az első betű, 62= 
gyakori igevégződés, 63= hazánk autójele, 
64= orosz igen, 65= fordítva olvasva a rovarok 
középső testrésze, 66= elektromos térerősség 
jele, 67= kúp vége!, 68= Belgium autójele, 69= 
kenyérkészítő mester, 71= képszerűen érzé-
kel, 73= könyörgések, 75= elgondolás, 77= erre 
a helyre, 79= ürügy, 80= ókori török nyelvű 
nép volt, 82= a váltóáram jele, 83= csillagkép, 
magyar neve kaszás, 85= véredény, 86= kötő-
szócska, 87= levegő, 88= elveszti érdeklődését, 
90= imáiba foglal, 91= hím juh, 93= gramm 
rövidítése, 94= A nyúli templom 1,5 mázsás 
középharangját ők készíttették

FÜGGŐLEGES: 1= Itt van egy fedett pihe-
nőhely a nyúli hegyben, 2= az urán vegyjele, 
3= nem be, 4= becézett Imre, 5= zsírkő, 6= a kén 
vegyjele, 7= nem kell több, 8= keskeny nyílás, 
9= kommentár nélkül röv., 10= személye, 11= 
Állj! 12= kettőzve cukorbevonatos puffasztott 
rizs, 13= tűvel befecskendezés röv., 14= francia 
város, 15= kromoszóma van ilyen, 16= borra-
való, 17= ellenértéke, 18= a nátrium vegyjele, 
19= Omán autójele, 20= Ez a legtávolabbi 
pont, ameddig a Lila-hegy  kilátójából el-
látni, 28= állatok lakhelye, 30= épített emberi 
élettér, 31= előtagként egy milliárdod résznyi, 
33= az egymás után állókhoz tartozó, 34= alá, 
36= kopik, 38= kelet-ázsiai néphez tartozó, 
39= európai magashegység, 41= hajlékony 
mágneslemezes meghajtó, 44= szigetek röv. 
46= fürdő medence 48= létezett, 50= afrikai 
antilopfaj, 53= fogorvos mondatja velünk, 
54= római ötven, 55= Japán autójele, 56= fia-
tal fiú, 57= hideg égtáj, 58= a második betűnk, 
59= svéd autójelzés, 70= mellékvilágtáj, 71= 
tó olaszul, 72= együttműködő személy, 74= 
sok angolul, 75= fás terület, 76= szavazat, 78= 
hatodik betünk kiejtve, 80= az ég színe, 81= az 
áram teszi, 83= Tolna közepe!, 84=Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság, 87= Libéria ország-
kódja, 89= Nagy-Britannia országkódja,  90= 
hegyes cipészeszköz, 92= kezdődő sérv! 94= 
római ezer, 95= az osztrákok autójelzése, 96= 
az elektromos feszültség mértékegysége, 97= 
kérdőszócska, 98= az év eleje!, 99= Luxemburg 
autójele, 100= az áramerősség jele.

KERESZTREJTVÉNY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

21

27

35

42

61

69

79

86

22

28 29

36

24

30 32

37 38

43 44 48

52 55

64 65 66

70 73

80 81

76

87 88 91

20

25

93

94 95 96 97 98 99

89 90 92

23

31 33

39 40 41

46 47 49 50

53 54 56 57

62

75

26

34

45 51

58 60

63 67 68

71 72 74 77 78

82 83 84 85

100

59

A megfejtést névvel és telefon-
számmal együtt kérjük a kö-
vetkező e-mail címre elküldeni: 
nyuliujsag@gmail.com

Tárgy: „Keresztrejtvény”!

Beküldési határidő:
2022. december 1.

A játékban egy személy egyszer 
vehet részt. A helyes megfejtők 
könyvjutalmat nyerhetnek. A 
szerencsés nyerteseket a Nyúli 
Önkormányzat értesíti. 

A keresztrejtvényt készítette:
Szűcs Mihály

68/2022.(IV.20.) - 69/2022.(IV.20.) hatá-
rozat
A képviselőtestület megtárgyalta a Nyú-
li Sport Club elszámolás kivizsgálása 
ellenőrzésére érkezett ajánlatokat és 
úgy döntött, hogy az ajánlatok közül Dr. 
Hiri Gyöngyi igazságügyi adó és könyv-
szakértő (ControlLex-H Kft. 9011 Győr, 
Búzavirág u. 14/a.) ajánlatát fogadja el 
(kalkulált óradíjként 15.000,- Ft / óra; 
kalkulált időszükséglet 10 óra) összesen 
150.000,- Ft összegben. 

70/2022.(IV.20.) – 71/2022.(IV.20.) hatá-
rozat
A képviselőtestület a bölcsőde bővítése 
kapcsán felmerült pótmunkákkal kap-
csolatosan úgy döntött, hogy:
- megbízza a polgármestert, hogy 5 mun-
kanapon belül a Nyúli Bölcsőde udvar 
feltöltése és kapcsolódó munkák elvég-
zésére árajánlata alapján a DÁVIDBAU 
Kft-vel (9081 Győrújbarát, Pándzsa u. 7.) 
kössön szerződést nettó 4.767.270,- Ft 
+ ÁFA, bruttó 6.054.433,- Ft összegben 
a pályázatban lévő 5% tartalék terhére; 
valamint
- a bölcsőde festési munkáira az önkor-
mányzat a Hentz Color Kft-vel (9082 
Nyúl, Rákóczi tp. 44.) kössön szerződést 
ajánlata alapján nettó 1.272.540,- Ft + 
ÁFA, bruttó 1.616.125,- Ft összegben, a 
munkák elvégzésének ideje a bölcsőde 
nyári leállásának időpontja legyen.

79/2022.(V.10.) – 81/2022.(V.10.) hatá-
rozat
A képviselőtestület a Településfejleszté-
si Bizottság elnökének Anghelyi Ádám 
képviselőt, a Településfejlesztési Bizott-
ság tagjának Raff Tamás képviselőt, a 
Pénzügyi Bizottság tagjának Raff Tamás 
képviselőt megválasztotta. 

84/2022.(V.10.) határozat
A képviselőtestület úgy döntött, hogy 
az önkormányzat rendkívüli támoga-
tás jogcím tekintetében kiírt pályázat-
ra pályázatot nyújtson be az alábbiak 
szerint: Önkormányzat rezsi számlák: 
10.650.134 Ft; Polgármesteri Hivatal 
rezsi számlák: 430.105 Ft; Óvoda re-
zsi számlák: 1.656.400 Ft; összesen: 
12.736.639,- Ft; a képviselőtestület tá-
mogatja a pályázat beadását, felkéri a 
polgármestert, hogy a pályázat benyúj-
tásáról gondoskodjon.

85/2022.(V.10.) határozat
A képviselőtestület úgy döntött, hogy 
az önkormányzat LEADER pályázatot 
nyújtson be a Jókai utcai hidak felújítása 
a Szent István tér mellett tárgyban. 
A pályázat pénzügyi összetétele: igé-
nyelt támogatás: 6.817.137,- Ft; önerő – 
Saját forrás: 358.797,- Ft; projekt teljes 
költsége: 7.175.934,- Ft; Megvalósítás 
helye: Nyúl, Jókai út 639. hrsz.; a képvi-
selőtestület a projekt megvalósításához 
szükséges önrészt, 358.797,- Ft összeg-
ben a 2022. évi költségvetés terhére biz-
tosítja.

105/2022.(V.31.) határozat
A képviselőtestület a Nyúl község köz-
területein hulladékgyűjtés és ártal-
matlanításról szóló vállalkozói szerző-
déstervezetet elfogadta azzal, hogy a 
vállalkozási díj összege 2022. május hó 
1. napjától kezdődően 2022. december 
31. napjáig nettó 3.910.000,- Ft + ÁFA, 
bruttó 4.965.700,- Ft; a képviselőtestü-
lete felhatalmazta a polgármestert, hogy 
a vállalkozási szerződést aláírja.

109/2022.(V.31.) határozat
A képviselőtestület úgy döntött, hogy 
az Aranykapu Óvoda és Bölcsőde óvodai 
csoportjaiban a maximális csoportlét-
szám túllépést, mint fenntartó, 20%-kal 
engedélyezi.

117/2022.(V.31.) határozat
A képviselőtestület a Csanak-Lakópark 
Kft. által kivitelezett ivóvíz- és szenny-
vízhálózat ingyenesen önkormányzati 
tulajdonba adásáról szóló megállapodás 
tervezetet elfogadta. Nyúl Község Ön-
kormányzat Képviselőtestülete felhatal-
mazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 

134/2022.(VIII.30.) határozat
A képviselőtestület a vendégétkezők és 
önkormányzati rendezvények étkezési 
szolgáltatásai díjait az alábbiakban ha-
tározta meg:
- A vendég-étkezők térítési díja adagon-
ként: 945 Ft + ÁFA
- Vendég diétás ebéd térítési díja ada-
gonként: nettó beszerzési ár + ÁFA + 
20% árrés
- Önkormányzati rendezvény esetén a 
térítési díj alkalmanként: a nyersanyag-
költség + ÁFA+ 20% árrés 
- Vendégétkezők részére a kiszállítás 

költsége - a térítési díjon felül – napon-
ként bruttó 150,- Ft.
- Vendég-étkezők nyersanyagnormája: 
525,- Ft + ÁFA.
- Gyermektáborok térítési díja: A min-
denkori iskola térítési díj + 20 %.
Fenti költségek 2022. szeptember hó 1. 
naptól érvényesek.

135/2022.(VIII.30.) – 136/2022.(VIII.30.) 
határozat
A képviselőtestület úgy döntött, hogy az 
önkormányzati étterem bérleti díját az 
alábbiak szerint állapítja meg:
- Az önkormányzati étterem bérleti díja 
nem támogatott szerveknek, személyek-
nek: 7.000 Ft/óra
- Az önkormányzati étterem bérleti díja 
támogatott szerveknek: 3.500 Ft/óra, + 4 
óra után 7.000 Ft/óra
- A képviselőtestület a 2023. évi költség-
vetés elfogadásának napjától minden, 
adott költségvetési évben támogatott 
szervezetnek az önkormányzati étter-
met évi egyszeri alkalommal díjmente-
sen biztosítja.
- Minden megkezdett óra egy órának mi-
nősül.
- Ezt a határozatot 2022. szeptember 1. 
napjától kell alkalmazni.

137/2022.(VIII.30.) határozat
A képviselőtestület úgy döntött, hogy a 
Nemzeti Vízművek Zrt. által meghirde-
tett Integrációs Programban való rész-
vételi szándékáról, azzal, hogy a Képvi-
selő-testület kiköti, hogy ezen előzetes 
nyilatkozat az Önkormányzat részére 
csatlakozási kötelezettséget nem ke-
letkeztet. Ezzel egyidőben megbízza dr. 
Dézsi Csaba Andrást, GYMJV polgármes-
terét és Rácz Attilát, a Pannon-Víz Zrt. 
elnök-vezérigazgatóját, hogy az illeté-
kes szervezetekkel további tárgyalásokat 
folytasson az integrációs programhoz 
való csatlakozás feltételeiről.
 
176/2022.(VIII.30.) határozat
A képviselőtestület úgy döntött, hogy 
2022. november 17-én csütörtökön, 
17.00 órai kezdettel az önkormányzat 
éttermében közmeghallgatást tart. 

182/2022.(IX.27.) határozat
A képviselőtestület úgy döntött, hogy 
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szer 2023. évi fordulójához. 

KÉPVISELŐTESTÜLET HATÁROZATOK
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