
Nagyrédei hírlevél
Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának tájékoztató  kiadványa 2018. júliusNaNagygyrérédede NNagagykyközözséségg ÖnÖnkokormrmánányzyzatatánánakak ttájájékékozoztatatótó  kikiadadváványnyaa 20201818. jújúliliusus

Testvértelepülési együttmű-
ködés szándékával érkezett 
Nagyréde küldöttsége a szlo-
vákiai Peredre, hogy közösen 
ünnepeljenek a helyiekkel a 
peredi csata évfordulóján.

A Bethlen Gábor Alap pályáza   lehető-
séget kihasználva döntö   úgy Nagyréde 
képviselő-testülete, hogy a szlovákiai 
Pered községgel testvértelepülési kap-
csolatot alakít ki. A szándékot a döntő-
en magyarok lakta szlovákiai település 
vezetése örömmel fogadta, s meghívta 
Nagyréde küldö  ségét a település leg-
jelentősebb ünnepére, az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc fontos 
eseménye, a peredi csata évfordulóján 
rendeze   megemlékezésre és falunap-
ra.
Pered polgármestere, Borsányi Gyula 

barátsággal üdvözölte a nagyrédeieket, 
s a helyi képviselő-testület tagjai, az in-

tézmények vezetői is érdeklődéssel és 
nyito  an fordultak a rédeiek felé. Töb-
ben kifejezték örömüket, hogy épp rájuk 
ese   a választás, és – bár az első láto-
gatás természetesen „csak” a kapcsolat 
személyes felvételét szolgálta – ünnepi 
köszöntőjében Borsányi Gyula már úgy 
üdvözölte Nagyréde küldö  ségét, hogy 

kijelente  e: ez az a magyarországi tele-
pülés, amellyel testvértelepülési megál-
lapodást fognak kötni.
Siposné Fodor Judit polgármester ko-

szorút helyeze   el a peredi csata emlék-
művénél, majd a küldö  ség részt ve   
a díszünnepségen, illetve az azt követő 
falunapi programokon is.
A kötetlen megbeszélésen mindkét fél 

kifejezte szándékát, hogy valóban élő 
és a települések lakosainak minél széle-
sebb körét érintő együ  működés ala-
kuljon ki, a közös projektekbe bevonják 
a civil szervezeteket, intézményeket és 
a helybéli polgárokat, azok minden kor-
osztályát.

Testvértelepülési kapcsolat épül
Az önkormányzat 2017-ben 

a törvényes keretek mentén, 
a költségvetési előirányzato-
kat betartva, kötelező és ön-
ként vállalt feladatait ellátva 
tevékenykedett, miközben 
vagyona jelentős mértékben 
nőtt .

Siposné Fodor Judit polgármester 
szerint a könyvvizsgálói jelentés össze-
foglaló mondata tökéletesen mutatja, 
hogy Nagyréde kiegyensúlyozo  an 
működik, és gazdálkodása biztos alapot 
teremt a fejlesztések megvalósítására.
– Üröm az örömben, hogy szinte 

mindegyik elnyert pályázatunkat újra 
kell számolni, mert a lassú elbírálás 
mia   az eltelt időben jelentősen meg-
emelkedtek a munkabér- és anyag-
költségek, így a terveze   projekteket 
módosítani kell, hogy „beleférjenek” 
az erede  leg terveze   költségvetésbe, 
illetve minél kevesebb saját pénzzel 
kelljen kiegészíteni az elnyert támoga-
tásokat – jegyezte meg a polgármester.
Mint ismerte  e, a Fáy-kastélynál emi-

a   a műszaki tartalom módosítása 
szükséges, a helyi piac terveit szintén 
módosítani kell, és a Haladás út felújí-
tásának költségvetése is korrekcióra 
szorul. Mindezekkel együ   ezeknek a 
beruházásoknak az idén meg kell való-
sulniuk.

Folytatás a 3. oldalon

Nagyréde Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete döntö   
arról, hogy a Nagyrédei Horgásztó felé 
vezető, 053 hrsz. út védelme érdeké-
ben 1-1 db, 3,5 tonna súlykorlátozó 
táblát helyez ki a Patai út végére és a 
tó felőli részre.
A súlykorlátozó tábla az önkormány-

za   engedéllyel rendelkezőkkel kivé-
telt tesz. Mivel a tó környéke beka-
merázo  , a  ltást megszegő személy 

beazonosítható és büntethetővé válik.
Az Atkári úton nagy sebességgel köz-

lekedő autósokra beérkező folyamatos 
panaszokra tekinte  el a Képviselő-
testület 2018. 04. 24-én megtarto   
ülésén szintén forgalomkorlátozó táb-
la kihelyezéséről határozo  , ezért  az 
Atkári út két végére és a keresztező-
désekbe – a balesetek elkerülése cél-
jából – összesen 4db 40 km/óra táblát 
helyeze   ki.

Súly- és sebességkorlátozás

Utak és pénzek

Nagyrédén, saját tulajdonú belterüle   
ingatlanon található tűzhely, vagy grill-
sütő használata nem  los, még a tűz-
gyújtási  lalom idején sem. 
Ezek használata során viszont minden 

esetben be kell tartani a következő sza-
bályokat:
 - nem szabad felügyelet nélkül hagyni 

az égő tüzet, a még ki nem hűlt para-
zsat, hamut,
 - gondoskodni kell a megfelelő, tűz ol-

tására alkalmas anyag, eszköz készen-
létben tartásáról, pl. víz, homok,
 - a tevékenység befejezését követően 

a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell 
győződni arról, hogy elaludt.

Folytatás a 2. oldalon

A tűzgyújtásról
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Igazgatási szünet
A polgármesteri hivatal 2018. július 

11-17. közö   zárva tart. Az igazgatási 
szünet ideje ala   telefonos ügyeletet 
tartanak a hivatal munkatársai anya-
könyvi (06-30-637-4179) és adóügyek-
ben (06-30-553-5576).

Segítőkre számítunk!
Társadalmi munkát szervezünk a II. 

világháborús emlékmű környezetének 
rendbetételére. Időpont: 2018. július 
27. 14 órától  (Eszközöket biztosítunk!)
A mo  ónk: „Nem mindig lehet meg-

tenni, amit kell, de mindig meg kell ten-
ni, amit lehet.” 

Hamarosan ére  ségizel?
Iskolai közösségi szolgálatodat nálunk 

is letöltheted! 
Gyere és vegyél részt segítőként a 

Molnár József Művelődési Ház rendez-
vényein, mi leigazoljuk neked a közös-
ségi szolgála  al töltö   időt. Részese le-
hetsz a nyári táborok, a Szüre   Napok 
vagy egyéb programok megszervezé-
sének és lebonyolításának.
Jelentkezz a Molnár József Művelő-

dési Házban! Szerete  el várunk egy jó 
csapatba!  

Nyári táborok a Molnár József 
Művelődési Házban

A táborokra jelentkezés és bővebb in-
formáció: 
Molnár József Művelődési Ház 

(muvelodesihaz@nagyrede.hu), illetve 
személyesen, vagy telefonon: 37/573-
000/3026; mobil: 06/30/355-8569.

„Bűvös Bábos” Tábor
Időpont: A jelentkezők közös egyezte-

tése alapján kerül meghatározásra.
Táborvezető: Kovácsné Erki Dalma

Krea  v Kézműves Tábor 
Időpont: 2018. július 16 – 20. 
Táborvezető: Kovácsné Erki Dalma

Festőtábor 
Időpont: 2018. július 30 – augusztus 03. 
Táborvezető: Lángné Gréczi Margit - 

festőművész

Néptánctábor:
Időpont: 2018. július 23 – 28.
Táborvezetők: Albunovics Milán és 

Besze Zsófi a
Jelentkezés és bővebb információ: 

Albunovics Milán (virtuskamara@
gmail.com)

Folytatás az 1. oldalról
Megkérem a Tisztelt Lakosságot, hogy 

avart és ker   hulladékot belterüle   in-
gatlanon, kizárólag PÉNTEKI napokon, 
08 – 20 óra közö  , szélcsendes időben, 
személyes felügyelet melle   égessen.
Fontos, hogy csak száraz ker   hulla-

dék égethető, a nedves, nehezen égő 
anyagok meggyújtása aránytalan füs-
töléssel jár, így ez  los. Mivel települé-
sünkön folyamatosan visszatérő prob-
léma a füstölés, nyomatékosan kérünk 
mindenkit, hogy kizárólag akkor éges-
sen - függetlenül a  ól, hogy péntek 
van -, ha a feltételek alkalmasak erre. 
Nagyréde területén  los avart és ker   

hulladékot égetni, ha az arra illetékes 
szerv országosan, vagy Heves megye 
területére tűzgyújtási  lalmat rendelt 
el.
Továbbá 

tájékozta-
tom Önö-
ket, hogy 
külterületen az ingatlan tulajdonosa, 
használója csak a tűzvédelmi hatóság 
engedélyével végezhet irányíto   ége-
tést.
Az égetés melle   egyéb szabályokat 

is tartalmaz a többször módosíto  , a 
közösségi együ  élés szabályairól szóló 
helyi rendelet.
Ez egyebek melle   kimondja: az in-

gatlantulajdonosok, használók köte-
lessége az ingatlan  sztántartásáról, 
gyom-mentesítéséről, a járda és az 
ú  est fölé benyúló ágak, bokrok 2,2 
méter magasságig történő nyesésé-
ről gondoskodni. Ugyanígy az ingat-
lan elő    járdaszakasz, illetve - ha 
van - az ú  es  g terjedő zöldterület 
rendbentartásáról, az árkok és átere-
szek  sztántartásáról gondoskodni.
Tilos a takarításból, felmosásból ke-

letkeze   szennyeződést, permetlevet, 
szennyvizet a közterületre, csapadék-

víz elvezető rendszerbe, élővízbe önte-
ni, söpörni, vezetni.
A szemétszállítás igénybevétele köte-

lező.
Tilos a szennyvíz-csatornába csapa-

dékvizet vezetni.
Az útkereszteződésekben a kilátást 

zavaró növényzet nyesése az ingatlan-
tulajdonos köteleze  sége.
A közösségi együ  élés alapvető sza-

bályait sértő magatartást követ el,
1. az a rendezvényszervező és/vagy 

üzemeltető, aki a zenés, táncos ren-
dezvény tartása esetén bejelentési kö-
teleze  ségének nem tesz eleget,
2. az a rendezvényszervező és/vagy 

üzemeltető, aki a zajrendeletben, illet-
ve a Polgármester által kiado   enge-

délyben foglaltaknak 
maradéktalanul nem 
tesz eleget.
A rendelet megtalál-

ható a nagyrede.hu 
honlapon.

Megkérem a Tisztelt Lakosságot, hogy 
az önkormányza   rendeletben foglalt 
szabályokat betartani szíveskedjenek. 
Amennyiben a településen szabály-

talanságot észlel, bejelentését mun-
kaidőben megtehe   a polgármesteri 
hivatal  tkársgán.
 Munkaidőn kívül bejelentésével kap-

csolatban kérem keresse telefonon a 
Polgárőrséget, vagy készítsen képeket 
a tényállásról, melyhez egy rövid ese-
ményleírást mellékeljen hatóságunk 
számára.  
A közösségi együ  élés alapvető sza-

bályait sértő magatartás elkövetése 
esetén, egy felszólítást követően, köz-
igazgatási bírság vagy hulladékgazdál-
kodási bírság kiszabására kerül sor.

dr. Bálint Edina Ida
jegyző

Tűzgyújtás és egyéb szabályok 

Családias környezetben 7 napos 
turnusokban szere  eivel, barátaival 
együ   pihenhet Hajdúszoboszlón, vagy 
Balatonszemesen. Májustól szeptem-
berig fogadják az alapítvány gondnokai 
az érkező vendégeket. Mindkét helyen 
lehetőség van főzésre, bográcsozásra. 
Jó közlekedési feltételek biztosíto  ak.
Az üdülőépületek a települések köz-

pontjában találhatók, így könnyen 
elérhetőek a szerveze   programok. 
A gépkocsik parkolása zárt udvarban 
lehetséges. Egyedi programok, kerék-
pártúrák kiépíte   bicikliutakon tehe-

tők.  Csak Önökön múlik, hogy jól érez-
zék magukat. Jelentkezés és részletes 
ismertetés az alapítvány elnökétől, 
illetve Sziltcsenkó Melindánál kérhető, 
aki az Önkormányza   Hivatalban érhe-
tő el. 
A 14 év ala    gyermekek részére kü-

lön árkedvezményt biztosítunk.
Az üdülési turnusok szerdai napokon 

kezdődnek és következő hét keddjén 
záródnak.
Önköltséges árainkat SZÉP-kártyával 

(OTP-s, szálláshely alszámla) is rendez-
he  k. Várjuk szíves érdeklődésüket!

Üdülési lehetőség!

A rendelet egységes szerkezetben 
megtalálható a nagyrede.hu honlapon.
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Folytatás az 1. oldalról
Ugyancsak módosítani kényszerülnek 

az elnyert traktorbeszerzés-projekten, 
ugyanis a pályázaton MTZ traktorra le-
hete   támogatást szerezni, ám ez a  -
pus nem felel meg az EU-s normáknak, 
így várhatóan 5-6 millió forintos pluszt 
kell vállalnia az önkormányzatnak ah-
hoz, hogy a Gyöngyöstarjánnal konzor-
ciumban pályázo   traktor- és egyéb 
munkaeszközök beszerzése megvaló-
sulhasson. A pályázatnak köszönhető-
en Gyöngyöstarján és Nagyréde is 1-1 
darab Zetor Major 80  pusú traktort 
vásárolhat.
Tavaly mintegy harminc millió forin-

tot költö   fejlesztésekre saját pénzből 
az önkormányzat, s hasonló összeg 
fordítható idén is önerős beruházá-
sokra. Ezek közül a legjelentősebb ösz-
szeget a Gyöngyösi út tetejének 130 
méter hosszon négy méter szélességű 
melegaszfaltozása, továbbá a Haladás 
köz 214 méter hosszon 3 méter szé-
lességű melegaszfaltos felújítása teszi 
ki, illetve közel 7 millió forint önerőt 
adunk a Fő út páratlan oldalán a járda 
és a parkolók felújítására.  
– Többször elmondtam már, hogy na-

gyon feszíte  , felelős és átgondolt gaz-
dálkodást folytatunk, ennek köszönhe-
tő, hogy miközben az előző ciklusban 
felújíto  , de ki nem fi zete    Atkári és 
Gyöngyösi útra felve   hitelt 2020-ig 
törlesztjük – eddig a 42-ről 24 millió 

forintra csökkentve az adósságot –, 
emelle   visszafi ze  ük a falubusz Áfá-
jára felve   hitelt, s mindezek melle   
sikerült „félretenni” még 
harminc milliót 2017-ben 
a fejlesztésekre. Mind-
ezt úgy, hogy a műkö-
dés, a feladatellátás nem 
szenvede   csorbát. Úgy 
gondolom, erre méltán 
lehetünk büszkék – húz-
ta alá a polgármester.
Beszélt arról is: a civil 

szervezetek támogatá-
sára tavaly is odafi gyelt 
az önkormányzat, a 
sportegyesület összes-
ségében mintegy  zmil-
lió forint önkormányza   
pénzt kapo  , a polgárőr-
séget 480 ezerrel támoga  ák, az egy-
házközség 150 ezer forintot kapo   az 
önkormányza  ól. 
– Az állam továbbra is elvon tőlünk 

pénzt, az úgyneveze   adóerő-képes-
ség alapján 2017-ben 21 millió forin-
tot, mint ahogy változatlan az is, hogy 
a gépjárműadó hatvan százalékát el-
viszi az állam. Az adóbevételeinknek 
köszönhetően sikerül fenntartani az 
egyensúlyt, tavaly 172 millió forint 
adóbevételünk volt, és köszöne  el kell 
megjegyeznem, hogy kifejeze  en jó az 
adófi zetési morál, alig akadnak elma-
radások, késedelmes befi zetések – fo-
galmazo   a polgármester.

Az önkormányzat 2108-ban is  pályázo   
ú  elújításokra, 15 millió forintot kérve, 
amihez 6,7 millió forint saját pénzt tesz 

hozzá. Ha nyer a pályázat, 
akkor ebből valósul meg a 
Horváthkert és a Gárdonyi 
utca melegaszfaltos felújítá-
sa, s az arra szánt pénz más 
fejlesztésekre lesz fordítható. 
A pályázatot augusztus vé-
gén bírálják el, így a munka-
kezdéssel ezt ki kell várni. A 
Horváthkert utca felújítása 
akkor is elkészül, ha nem nyer 
a pályázat, ez esetben saját 
forrásból. 
– Egyre égetőbb problémát 

jelent nálunk is a munkaerő-
hiány, a közfoglalkoztatási 
programban már csak hat 

emberünk maradt – ebből egy tartós táp-
pénzen van –, a többiek elhelyezkedtek 
a versenyszférában. Lassan o   tartunk, 
hogy a START program folytatását veszé-
lyezte   a munkaerőhiány – fűzte hozzá 
Siposné Fodor Judit. A karbantartói lét-
szám is lecsökkent, így az önkormányzat 
a zöldterületek karbantartására helyi vál-
lalkozóval szerződö  , hiszen hét hektár-
nyi zöldterület folyamatos fűnyírásáról, 
rendben tartásáról kell gondoskodni.
Visszatérve a fejlesztésekre megemlí-

te  e azt is: a Fő út páratlan oldalán zaj-
ló beruházás több jelentős eleme már 
elkészült, a teljes befejezés nyár végére 
várható.

Utak és pénzek: újratervezés

Nagyréde Nagyközség településen 2018. április 08-án az Országgyűlési Választás rendben lezajlott. Heves 
megye 03. számú választókerületében Szabó Zsolt (FIDESZ-KDNP) nyerte meg a választást. Az újraválasztott  
honatya Nagyrédén járt, hogy köszönetet mondjon a támogatásért, és segítséget, együttműködést ajánljon a 
nagyrédeieknek. „Az előző ciklus kezdetén, 2014-ben kicsit göröngyösen indult a kapcsolat, de azóta mondha-
tom, hogy minden kiegyenesedett, a képviselő-testülettel és a polgármester asszonnyal jó az együttműködés. 
Az én dolgom az, hogy segítséget nyújtsak a településeknek” – fogalmazott Szabó Zsolt a találkozón.

A Belügyminisztérium a téli rezsi-
csökkentés kiterjesztése érdekében a 
települési önkormányzatok 2017. évi 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatás ke-
retében Nagyréde Nagyközség Önkor-
mányzatát 7 köbméter keménylombos 
tűzifa vásárlásra fordítható vissza nem 
térítendő támogatásban részesíte  e.
 Nagyréde Nagyközség Önkormány-

zata  Humán Erőforrás Bizo  sága a 
minden évben kiosztandó szociális tű-
zifával fogja elju  atni a rászorult csa-
ládok részére a támogatás keretében 
beszerze   tűzifát.  A szociális tűzifa 
támogatás igényléséhez szükséges ké-
relem nyomtatványt a Nagyrédei Közös 
Önkormányzatnál lehet elérni. 
A támogatás folyósítása az önkor-

mányzat számára előlegként törté-
nik, pénzügyi felhasználási határideje: 
2019. március 31., a lakosság részére 
a tüzelőanyag kiosztásának határideje: 
2019. február 15.

Tüzelő-támogatás
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I n t é z m é n y i  h í r e k

Az utolsó tájékoztatásunk 
óta is számtalan dolog tör-
tént a Nagyrédei Gondozási 
Központban.

A tavasz mintha nem is le   volna, 
nemcsak az időjárás viccelt meg min-
ket azzal, hogy a télből nyárba men-
tünk, de  mintha az idő kerekét is gyor-
sabban tekerné valami vagy valaki.
Ez leginkább akkor érződö  , amikor 

generációs találkozón ve  ünk részt a 
Kastély Óvodában. Klubtagjaink mint 
szülők, nagyszülők, dédszülők nagyon 
szere  k a gyerekeket. Minden alkalom 
ünnep amikor apróságok látogatnak 
intézményünkbe. Ilyenkor napokig fo-
lyik a beszélgetés arról, hogy ki kinek 
az unokája, és hogy mekkorát nő  , és 
hogy mennyire hasonlít és hogy milyen 
okos, és hogy bezzeg a mi időnkben.
Egy ilyen beszélgetés alkalmával adó-

do   az ötlet, hogy viszonozni kellene a 
meglepetést, a kedves műsort és küld-
jünk ajándékot az ovisoknak.
Ha ajándék akkor mi? – hiszen hála 

istennek sokan vannak. Legyen egész-
séges dolog! Zöldségnek, gyümölcsnek 
biztosan örülnének. A meglepetést 
pedig az anyák napi ünnepség után a 
gyermeknaphoz kötö  ük.
A csavar az volt a dologban, hogy 

mind a gyermekek részére, mind az 
idősek számára meglepetés volt, hi-
szen a találkozás napjáig  tokban tar-
to  uk a programot. Klubtagjaink azt 

hi  ék majd elju  atjuk a fi nomságokat, 
s mivel nagyon rugalmasak re  entő 
sikert okozo  , hogy ők maguk is sze-
mélyesen adha  ák át a zöldséget, gyü-
mölcsöt. Fantasz  kus élményben volt 
részünk, amit a mai napig emlegetünk.
A klub melle   természetesen folya-

matosan biztosítjuk a szociális étkezte-
tés és házi segítségnyújtás szolgáltatá-
sainkat.
Szociális étkeztetésben már több mint 

negyvenen részesülnek. Ami köszön-
hető annak, hogy a szolgáltatásnak a 
híre megy szájról-szájra, hogy nagyon 
ízletesen főznek az óvoda konyháján, 
hogy a szoros együ  működésnek kö-
szönhetően nagyon gyors az ügyinté-
zés. Ha minden, a dokumentációhoz 
szükséges iratanyag beérkezik és étel-
hordóval is felszerelkeze   a jogosult 
igénylő, akár már a kérelem benyújtá-
sát követő napon részesülhet étkezte-
tésben.
Nagyon ajánlom olyan esetekben 

amikor az idős és/vagy szociálisan és/
vagy egészségi állapota mia   rászoru-
ló számára nehézséget jelent a főzés, 
kórházba kerül a házaspár egyik tagja, 
nehézkes már a vásárlás, az étel elké-
szítése. Ajánlom azoknak, akik így sze-
retnének gondoskodni idős szüleikről, 
a nagy lótás-futás közepe  e az ételt 
megigényelhe  k számukra. 
A szociális étkeztetés térítési díj el-

lenében vehető igénybe. A szolgál-
tatásról tájékozódhat a Nagyrédei 

Gondozási Központban személye-
sen, 3214 Nagyréde, Atkári út 9. , te-
lefonon +3637506-073, emailben: 
gondozasikozpont@nagyrede.hu.
Házi segítségnyújtás szolgáltatásunk 

keretében o  honában látjuk el azo-
kat a főképp idős gondozo  akat, akik 
egészségi állapotuk, szociális helyze-
tük, koruk, fogyatékosságuk mia   igé-
nyelték az ellátást.
Ez a szolgáltatás megnyugtatást  nyújt 

azoknak, akik nehezen mozognak, akik-
nek a  sztálkodás gondot okoz, akik 
ügyeik intézésében segítségre szorul-
nak, akiknek a gyógyszer felíratása, 
kiváltása, beszedése nehezen megold-
ható. 
Szintén felhívom a nagykorú gyer-

mekek fi gyelmét, akik napközben dol-
goznak, ügyet intéznek,  gyereket ne-
velnek és szinte saját magukra sincs 
idejük, hogy idős, beteg, rászoruló 
szüleikről ilyen formában is gondos-
kodhatnak.
A házi segítségnyújtás szolgáltatás is 

térítési díj ellenében vehető igénybe. 
Tájékoztatást a már említe   elérhető-
ségeken kaphatnak.
…és a nyár forog tovább, mi pedig vele 

együ   pörgünk… várjuk bizalommal 
szolgáltatásaink után érdeklődőket.

Pardi Beatrix
intézményvezető

Az élet forog tovább

Meglepetés kicsiknek és nagyoknak - ezúttal az idősek látogattak az óvodába, és természetesen nem érkeztek üres kézzel 
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A tavaszi jó idő sok szabadidős prog-
ramra ado   lehetőséget számunkra. A 
hosszú télen elmacskásodo   végtagja-
inkat a már hagyományossá vált Gya-
logkakukk túrával melegíte  ük be. 
Óvodánk apraja-nagyja különböző 

hosszúságú, sokszínű feladatokkal tar-
kíto   útvonalakon barangolha  a be 
Nagyréde határait. A sikeres lebonyo-
lításhoz a 8. osztályba járó iskolásaink 
nyújto  ak segítséget, ezúton is köszön-
jük nekik. 
A gyöngyösi Vacho   Sándor Városi 

Könyvtár Óvodások hete elnevezésű 
programján szintén részt ve  ünk gyer-
mekeinkkel. A könyvtárlátogatást egy-
bekötö  ük piaci sétával, és egy felejt-
hetetlen játszóterezéssel. 
Környezetünk szépítésére, egyú  al a 

Föld napja tevékeny megünneplésére 
virágültetéssel készültünk. A virágok 
beszerzésében a szülők nyújto  ak se-
gítséget, a munka oroszlánrésze az apró 
kezek együ  es szorgoskodásának kö-
szönhetően készült el. 
A munka ünnepét helyben szerveze   

majálissal ünnepel-
tük meg, a gyerekek 
nagy örömére az ud-
var feldíszítésével és 
táncos mulatozással 
te  ük emlékezetes-
sé. Május legszebb 
ünnepén nagy érdek-
lődéssel zajlo  ak le 
a csoportok anyák 
napi műsorai. Nem 
felejtkezhe  ünk meg 
a Gondozási központ 
nagyikáiról és dédije-
iről sem, óvodásaink 
köszöntésükkel köny-
nyeket csaltak az idő-
sek szemébe.
Mi is részt ve  ünk 

a Közösségek hete 
keretében megren-
deze   programon 
a Zsellérháznál. Május második heté-
ben megtörtént az óvodai beiratkozás, 
szeptembertől 19 új kisóvodás kezdi 
meg kastélyunkban a 2018/2019-es ne-
velési évet. 
Az SZMK bál bevételéből lehetőségünk 

nyílt az óvodai kirándulásokat fi nanszí-
rozni. A gyerekek egy része látogatást 
te   a kisnánai várhoz, a Bari tanyára, il-
letve voltak csoportok, akik a gyöngyösi 
állatkertet tekinte  ék meg.  
Óvodánkban szülők igényeinek megfe-

lelően rendeztük meg a nevelési témájú 
előadássorozatunk következő részét. 
Ezú  al Dr. Kovács István látogato   el 

hozzánk, aki nagyon részletes előadás-
sal készült a kedves szülőknek, alaposan 
elmélyülhe  ünk elsősegély, egészség-

megőrzés, fertőző- és egyéb gyermek-
betegség témakörében.
A rossz idő ellenére is megtarto  uk, 

lebonyolíto  uk gyermeknapi progra-
munkat. Nagy sikert arato   az autós és 
motoros rendőr jelenléte, a gyerekek 
nem csak ismerkedhe  ek, hanem ki is 
próbálha  ák a járműveket. Ezú  al is 
ugrálóvárral, csillámtetoválással, arc-
festéssel, ajándékkal kedveskedtünk 
a gyermekeinknek. A felajánlásoknak 
köszönhetően délután a szülőket is ven-
dégül lá  uk különböző fi nomságokkal.  
Gyermeknapra a Gondozási központ 
tagjai is meglepték a gyerekeket egy 

kedves dallal és egészséges fi nomságok-
kal. 
A szülők által rendeze   sportnap ak  -

van és gördüléke-
nyen lezajlo  , nagy 
örömöt szerezve a 
családjukkal sporto-
ló gyermekeknek. A 
napot a szülők jóvol-
tából fi nom ebéddel 
zártuk. A Samsung 
dolgozói karita  v 
munka keretében 
lefeste  ék az épü-
let jobb oldalán lévő 
kerítést. Az Ovikert-
program keretében 
hozzánk is megér-
keztek a palánták, 
melyeket a gyerme-
kek közreműködé-
sével ülte  ünk el. 
Bízunk benne, hogy 
a nyáron jókedvűen 
falatozhatnak majd 

a maguk által megtermelt zöldségekből. 
Június 9-én búcsút vehe  ünk nagycso-
portosainktól. Megható műsornak le-
he  ünk tanúi. Nem csak a gyerekektől, 
hanem Szabó Zsuzsanna óvónénitől és 
Kisné Józsa Melindától, az SZMK elnöké-
től is búcsút ve  ünk. 
Idén sem maradhato   el a nagycsopor-

tosok kedvelt erdei óvodája, melynek 
célja, hogy elmélyítse a gyerekek termé-
szet irán   szeretetét és megismerhes-
sék közeli környezetüket, a Mátrát. 
A nyár további részére jó pihenést, ki-

kapcsolódást, színes családi programo-
kat kíván az óvoda kollek  vája! 

I n t é z m é n y i  h í r e k

Élményteli hónapok, sok segítség és öröm

Ha esik, ha fúj, a családi nap akkor is vidám és mozgalmas - ezúttal sem volt másként

Utoljára óvodásként a színpadon - szeptemberben már az iskola várja az elballagott gyerekeket
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„Örökségünk: a múlt és a 
jövő találkozása” – így hang-
zik 2018 szlogenje az Euró-
pai Unióban. Az év témájá-
nak megfelelően szervezték 
meg Magyarországon idén 
második alkalommal a Kö-
zösségek Hetét, a „Cselekvő 
Közösségek – aktív közös-
ségi szerepvállalás” projekt 
keretében. 

Az országos programsorozathoz a 
Molnár József Művelődési Ház rész-
vételével településünk is csatlakozo  . 
Május 7 – 13 közö   helyi értékekkel és 
hagyományokkal, a település öröksé-
geivel kapcsolatos programokat szer-
veztünk. A Kastély Óvoda minden cso-
portja részt vehete   a Zsellérháznál 
megrendeze   Óvodai Értéknapon.
 A gyerekekkel énekeltünk, játszot-

tunk, kincseket kerestünk és alko  unk, 
miközben igyekeztünk korosztályuk-
nak megfelelően átadni nekik a helyi 
értékekkel kapcsolatos ismereteket. A 
Gondozási Központba is ellátoga  unk, 
a klubtagoknak már második alkalom-
mal szerveztük meg a programot. Idén 
is vi  ünk nekik feladatokat, jót beszél-
ge  ünk és közben még rédei viseletbe 
öltöztete   babákat is készíte  ünk. 
Egy Heves megyei szakmai műhely-

napnak is helyet adha  unk ezen a 
héten, melynek megszervezésében a 
Nemze   Művelődési Intézet megyei 

irodája, a Bródy Sándor Megyei és Vá-
rosi Könyvtár, a Cselekvő Közösségek 
és Nagyréde Nagyközség Önkormány-
zata volt partnerünk. Helyi értékgyűj-
tésről és közösségépítő folyamatokról 
beszélge  ünk a környékbeli települé-
sekről érkező kollégákkal. 
Az eseménydús napokból a gaszt-

ronómia sem maradhato   ki, a prog-
ramhét réteshúzással zárult. A nagyte-
remben szorgos kezek dolgoztak egész 
délután, amíg a gyerekeknek kézműves 
foglalkozást tarto  unk. A Művelődési 
Házat átjárta a fi nomabbnál fi nomabb 
rétesek illata, a résztvevők pedig olyan 
jól érezték magukat, hogy már a követ-
kező alkalmat is elkezdték tervezni. 

A programok melle   készíte  ünk egy 
települési értéktárhoz kapcsolódó kiál-
lítást, ami még nem teljeskörű, folya-
matosan gyűjtjük az információkat és a 
kiállítható tárgyakat, alkotásokat, vala-
mint rajzpályázatot írtunk ki óvodások 
és alsó tagozatos iskolások számára 
„Nagyrédei Értékek” címmel. 
A gyerekek nagyon szép és ötletes al-

kotásokat készíte  ek a felhívásra, min-
den versenyzőnek gratulálunk a krea-
 v munkák elkészítéséhez és egyú  al 

felhívjuk minden gyermek és szülő fi -
gyelmét arra, hogy a versenyt jövőre is 
megszervezzük majd. 

Markó Anita

Közösségek hete – kulturális örökségek éve

A hagyományos rétes készítése is lehet egy kitűnő közösségi program - ráadásul fi nom is a végeredmény

Idén is tarto  unk Értéknapot az isko-
lásoknak, akárcsak a település többi 
intézményének. Ezú  al viszont más 
jellegű rendezvényt szerveze   a Mű-
velődési Ház, hiszen az élő társasjáték 
csapatversenyt települési rendezvény-
ként szeretnénk majd megvalósítani, 
hogy minél többen részt tudjanak venni 
a játékban. 
A Szent Imre Általános iskola tanulóit 

a Művelődési Házban és az intézmény 
környékén vártuk. Kezdésként élmény-
beszámolót tarto  ak az erdélyi kirán-
duláson résztvevő diákok, majd egy 
bábelőadás következe  . Vendégeink, 
a markazi CsiliCsalogányok bábcsoport 
árnyjátékával hívtuk fel a gyerekek fi -
gyelmét a hamarosan induló bábcso-
portunkba való jelentkezésre. A báb-
csoport tagjai szintén kisdiákok voltak.

Eztán következe   a vetélkedő, ahol 
feladatokat, fejtörőket kaptak az isko-
lások és a kincskeresés, meg az apró 
ajándékok ezú  al sem maradha  ak el. 
Az izgalmas délelő  öt a Művelődési 
Ház elő   zártuk, ahol az osztályok be-
muta  ák az általuk készíte   zászlókat, 
hallha  uk az ötletes csapatkiáltásokat.
A legak  vabb osztály címet idén há-

rom osztály is megkapta: a másodiko-
sok, a hatodikosok és az 5. b osztály. 
Nyereményük egy közös pizzázás volt az 
utolsó tanítási napon. Gratulálunk nekik 
és osztályfőnökeiknek!
Reméljük mindenki jól érezte magát és 

jövőre még ak  vabb osztályokkal és ha-
sonló lelkesedéssel tölthetjük el a már 
szokássá vált iskolai értéknapot. 

Markó Anita

Értéknap az iskolában
Nagyréde Nagyközség Önkormány-

zata mintegy 120 millió forint támo-
gatást nyert a fi atalok helyben tartá-
sának támogatására. A projekt több 
programelemből áll, elsősorban a 16 
és 35 év közö    korosztály lakhatását, 
tanulását, vállalkozási terveit támogat-
ja különböző ju  atások és lehetőségek, 
szakmai tanácsadások segítségével. A 
program részleteiről a honlapunkon és 
a Facebookon az „Esély O  hon projekt 
– Nagyréde”  csoportban naprakész hí-
reket kaphatnak az érdeklődők. A pályá-
zat megvalósítása az ütemterv szerint 
halad, lezajlo  ak az érinte   fi atalok be-
vonásával a műhelymunkák, elkészültek 
a kérdőíves felmérések, illetve a szakmai 
anyagok, jelenleg az elkészíte   Cselek-
vési terv véleményezése és elfogadása 
zajlik. 

„Esély-otthon” hírek
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Gyurkó Balázs nem kevesebbre vállalkozo  , mint hogy 
egy pályáza   felhívásnak eleget téve a nagyrédei Brezovay-
kastély, illetve ezen keresztül a Brezovayak múltjából kutas-
son elő érdekességeket. 
Sikerült.

A Miniszterlenökség hirde  e meg a „Ne menj el melle  e” 
elnevezésű pályázatot, olyan fi atalok számára, akik a hely-
történet iránt érdeklődnek. 
A Kulturális Örökség Európai Évéhez kötődő pályázatra a 

Molnár József Művelődési Ház vezetője hívta fel Gyurkó Ba-
lázs fi gyelmét, s a 12 éves fi atalember a Brezovay-kastély 
– melyben ma az óvoda működik – múltjának feldolgozását 
választo  a témájául. Ére  ebb kutatókat is megszégyenítő 
alapossággal vete  e bele magát a témába, s a kastély alag-
sorában lévő helyiségben be is muta  a egy jó félórás elő-
adásban mindazt, amit összegyűjtö  .
Balázs elmondta, egy közvélemény-kutatást is végze  , 

melynek kevésbé örömteli eredménye, hogy korosztálya 
nem igazán érdeklődő a Nagyréde múltja, az abban felfe-
dezhető érdekességek iránt.
Balázst azonban megfogta a helytörténet, olyannyira, 

hogy nem „csak” a levéltárban és egyéb források felhaszná-
lásával készíte   előadást, de csiszolópapírt és drótkefét is 
ragado  , s a nagyrédei temetőben meg  sz  to  a Brezovay 
István síremlékét, amit előadása után a hallgatóságtól kí-
sérve meg is koszorúztak.
Gratulálunk Balázsnak, s reméljük, nevét o   olvashatjuk 

majd a pályázat nyertese(i) közö  . Egy már most biztos: 
Nagyréde máris nyert, egy a község múltja iránt érdeklődő, 
jelene iránt elköteleze  , lelkes fi atalembert.

A Brezovayak után kutatott Balázs

A Brezovay-síremléket is megtisztította a fi atalember

A Szederinda Nemzetközi 
Néptáncfesztiválon Nádud-
vari Alina a „Legszebben 
táncoló leány” , Géczi Gergő 
pedig a „Legszebben tánco-
ló fi ú” címet nyerte el. 
 
Az idén már 5 éves, kiemelkedően tel-

jesítő csapat viseletét, táncát, színpadi 
jelenlétét, mindkét koreográfi áját pél-
daértékűnek találták a fesz  válon. 
A koreográfi ákat Besze Zsófi a készí-

te  e, „Labdán innen, labdán túl” című 
műsorokkal somogyi táncokat, „Hipp-
hopp derukláb, fut e kucsa mezitláb” 
című műsorokkal moldvai táncokat 
muta  ak be a fesz  válon, nagy siker-
rel. Ezekben megmutatkozo   a gyer-
mekek tánctudása, és egyben az a 
játékosság, ami a kisgyermekkor és a 
serdülőkor közö   , érzelmekkel teli át-
mene   időszakot jellemzi.
Mindezek melle   a szakmai zsűri két 

táncost külön kiemelve is díjban része-
síte  .
Nádudvari Alina a „Legszebben tán-

coló leány” , Géczi Gergő pedig a „Leg-
szebben táncoló fi ú” címet nyerte el. 
Hosszú és kitartó munka vezete   

idáig, és ez még csak a kezdet, renge-

teg izgalmas és szép dolog vár még az 
együ  esre.
A csapat a Szederinda Nemzetközi 

Folklórfesz  válon először lépe   szín-
padra, de nem utoljára. A jövőben cél-
juk a folyamatos megmére  etés, ta-
pasztalatszerzés és a tanulás, hasonló 
fesz  válokon, versenyeken. 
A művésze   vezetők, Albunovics Mi-

lán és Besze Zsófi a és a csoportok is vár-
ják a táncos lábú gyermekeket, az Ön-
kormányzat támogatásával létrejövő 
ingyenes néptánc- 
és bale  oktatásra.
Szeptembertől az 

alábbi csoportokba:
Ovis néptánc és 

bale   (Nagycsopor-
tosoknak)
Kenderike Gyer-

mek Táncegyü  es  
(1-2-3. osztály)
Kecele Gyermek 

Táncegyü  es (4-8. 
osztály)
Hamupipőke Ba-

le   Csoport (1-2. 
osztály)
Ha  yú Bale   Cso-

port (az eddigi diákok 
és 3-4-5. osztály)

A Kecele Gyermek Táncegyü  es 2013-
ban alakult a Nagyrédei Szent Imre 
Általános Iskola tanulóiból, jelenleg a 
Molnár József Művelődési Házban dol-
goznak he   rendszerességgel. A Virtus 
Kamara Táncegyü  es utánpótlásaként 
már többször közös műsort adtak a fel-
nő   együ  essel, de önálló 45 perces 
műsorral is felléptek már, nem csak 
Nagyrédén, de távolabbi helyszíneken 
is. 

Albunovics Milán

Kecele: a legjobbak a jók között

Öt éve alakultak, már több önálló produkcióval is bemutatkoztak
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A házhoz menő szelek-
 v hulladékgyűjtés szál-

lítási napja minden hó-
nap második és negyedik 
csötörtökje.

Szállítási dátumok:
2018. július 12.
2018. július 26.
2018. augusztus 09.

2018. augusztus 23.
2018. szeptember 13.
2018. szeptember 27.
2018. október 11.
2018. október 25.
2018. november 08.
2018. november 22.
2018. december 13.
2018. december 27.

Hulladékszállítási naptár

 

NNagyréde Nagyközség Önkormányzata   
iidén XXIIX. alkkalommal rendezi meg a   
NNagyrédei SSzüreti Napokat..    

((22018.08.24  ––  225..))  
  

AAugusztus 10--iig  vváárjukk  aa MMuvelodesi Házban  aa   
hhelyi termellookk,, alkkotók,,  mmuvészek  jjelentkezését a     
HHelyi Értékek Sétányán vvaló megmutatkozáshoz!!    

,,,  ,,,  

,,,  ,,,  

 

Nagyrédei Szüreti 
Napok 

és Palóc Vigasság
 2018. 08. 24-25. 

08. 24. Péntek:
Vendégek fogadása Nagyrédén, Testvértelepülési 

megállapodás aláírása ünnepi műsor keretében Pered 
Községgel (SK)

18:30-tól Borkóstoló a Művelődési 
Házban -  Szőke Mátyás és fi a 

válogatott borait 
kóstolhatják meg a résztvevők, illetve bemutatásra 

kerülnek az idei faluborok is.
Belépő: 1000 Ft / fő

Jegyvásárlás: elővételben a Művelődési Házban (a helyek száma 
korlátozott!)

 
08. 25. Szombat:

Főzőverseny, Szüreti felvonulás és 
Szőlőszemű Virágszál választás, 

Játszópark, Falunéző kisvonat, Ér-
téksétány, Borudvar, Szelfi pont, 

Népi játszóház, Arcfestés
Vendégtelepülések és helyi csopor-

tok fellépői, Tűzzsonglőrök, 
Tűzijáték, 

Retro Utcabál (Paky-
Disco)

Koncertezik a
 SunCity Brass 

és a 

Holdviola 
Zenekar!

Méltán lehetünk büszkék Besze Zsófi ára, a Virtus Kamara 
Táncegyü  es művésze   asszisztensére.
A „Népművészet I  ú Mestere” címért indult a zsűri által 

nagyszerűre értékelt  „Nagyrédére hány úton kell bemen-
ni” című dolgozatával. Majd ezt a dolgozatot becsüle  el 
megvédte Budapesten a Magyar Állami Népi együ  es szék-
házában tarto   gyakorla   bemutatón 2018. 05. 04-én.
Szorítsunk neki, hogy augusztus 20-án megkapja ezt a ne-

ves elismerést amit a Parlamentben adnak át!

Hány úton kell bemenni?

Nagyrédei hírlevél
Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának időszaki tájékoztató kiadványa

Kiadásért felelős: Siposné Fodor Judit
Szerkesztő, fotó, nyomdai előkészítés: Suha Péter
Nyomdai munkák: Konturs Nyomdaipari Kft.

Levélcím: 3214 Nagyréde, Fő út 4.
e-mail: sajto@nagyrede.hu
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