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Fókuszban az utak
Az egyik fő hangsúly az önerős útépítéseken van az idei költségvetésben
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Elkezdődött az
Esély Otthon program
A Molnár József Művelődési Házban
tartották március elején az Esély Otthon Nyitórendezvényt, mellyel hivatalosan is kezdetét vette a több éven át
tartó projekt megvalósítása. Az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
(EFOP) keretében megvalósuló pályázat célja, hogy a szülőföldjüktől elszármazott 16 és 35 év közötti fiatalokat
visszavonzza szülőhelyükre, illetve a
még ott élők számára boldogulási lehetőséget kínáljon.
Folytatás a 2. oldalon

Régóta várt útfelújítások kezdődnek idén, több utca kap új, melegaszfaltos burkolatot

Nagyréde 2018-ban 615
millió forintból gazdálkodhat, ez az összeg magasabb
a korábbi évekénél, hiszen
elnyert nagy pályázatok
finanszírozása is benne
van – mondta Siposné Fodor
Judit polgármester az idei
büdzséről.

tényleges építkezések nyár közepén
indulnak majd el.
– A költségvetésünk meglehetősen
feszített, hiszen mindazt a pénzt, amit
elvileg meg tudunk takarítani, azt
utak felújítására szeretnénk fordítani
– húzta alá a polgármester. – Már öt
árajánlatot bekértünk a lehetséges kivitelezőktől, ezek alapján, ha nem kell
plusz forrásokat biztosítani a TOP-os
pályázatok mögé, akkor további több
mint 20 millió forintot tudunk az önkormányzati
A három nagy TOPutak helyreállítására fordíos pályázaton nyert
tani. A Horváthkert út telpénzeket
külön
jes hosszban meleg aszfalt
alszámlán kezelik, s
burkolatot kap, és megezek természetesen
történik a Haladás köz,
csak a meghatárovalamint a Gyöngyösi út
zott célra használhatetejének felújítása. A költtók fel. A Fáy-kastély
ségvetés elfogadásakor a
megújítására 86 millió
képviselő-testület azt kérforintot, a kerékpárte, hogy ezek a beruházáút megépítésére 64
sok csak nyár közepén kezmilliót, a helyi piac
dődjenek el, mert addigra
kialakítására 26 milmár biztosan látható lesz,
liót nyert Nagyréde.
hogy kell-e plusz pénzeket
Ezek a beruházások
tenni az elnyert pályázatok
Siposné
Fodor
Judit:
nem
vállalhatja
idén megvalósulnak.
mögé. Ha ugyanis – az árak
Mindhárom beruhá- túl magát az önkormányzat
emelkedése miatt – ez bezás jogerős építési
következne, akkor újra kell
engedélyekkel rendelkezik, a kerékpárút esetében már a gondolni a lehetőségeket, hiszen az
közbeszerző kiválasztása zajlik. Mind- mindenképp elkerülendő, hogy az önhárom projekt közbeszerzés-köteles, kormányzat „túlvállalja magát” – nyoaz eljárások lefolytatása után lehet a matékosította Siposné Fodor Judit.
Folytatás a 3. oldalon
kivitelezőt kiválasztani, várhatóan a

Elektronikus
ügyintézés
Tájékoztatom Önöket, hogy Nagyréde
Nagyközség Önkormányzata az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési
tv.) alapján természetes és jogi személy
ügyfelei számára az Önkormányzati
Hivatali Portálon és az elektronikus űrlappal nem támogatottak ügyek esetén
az e-Papír szolgáltatás segítségével lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre.
Részletek a 2. oldalon

Eredményes
Hungarikum pályázatok
A
Földművelésügyi
Minisztérium
Hungarikum Főosztálya már 5 éve biztosít
támogatást a magyar településeknek és
szervezeteknek a nemzeti értékek gyűjtésére és népszerűsítésére pályázati felhívás keretében. Nagyréde először 2017ben nyújtott be támogatási kérelmet a
minisztérium felé, a Hungarikum Bizottság két nagyrédei projektet is pozitívan
bírált el.
Nagyréde Nagyközség Önkormányzata a
2017. évi Szüreti Napok lebonyolításához
kapott 1.100.000 Ft összegű támogatást,
melyet a lebonyolításhoz szükséges technikai berendezésekre, eszközökre, illetve
előadói díjra számolhatott el.
A rendezvényről készült összefoglaló videó elérhető a nagyrede.hu oldalon.
Folytatás a 7. oldalon
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Máshol lesz a
szavazókör
A Nagyrédei Közös Helyi Választási Iroda részéről a 2018. április 08-án
tartandó Országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan tájékoztatom, hogy
Nagyréde Nagyközség 001. számú szavazókörének szavazóhelyisége 3214
Nagyréde Gyöngyösi út 1. (Szőlőskert
Rt Irodaház) számról 3214 Nagyréde
Atkári út 9. szám alatti Gondozási Központra változott.
A 001. számú szavazókörhöz az alábbi
utcák tartoznak:
Arany János utca
Bartók Béla utca
Diófa út
Dobó István út
Gárdonyi Géza utca
Gyöngyösi út
Hősök útja
Hunyadi János utca
Jókai Mór út
Kertalja utca
Mikszáth Kálmán út
Móricz Zsigmond utca
Rózsa utca
Szabadság út
Tarjáni út
Virág utca
A fentiek értelmében a 001. számú
szavazókörbe tartozó utcákban élők a
3214 Nagyréde Atkári út 9. szám alatt
található Gondozási Központban szavazhatnak, melyről a Nemzeti Választási Iroda már levélben értesítette a
választópolgárokat.
dr. Bálint Edina Ida
jegyző

Új fogorvos
Dr. Prohászka Tamás fogorvos 2018.
03. 31-ével nyugdíjba vonul.
2018 április elsejétől dr. Pintérné dr.
Varga Zsuzsanna doktornő látja el a
fogorvosi feladatokat Nagyrédén.
Az új rendelési idő:
kedd: 13-18 óra
szerda: 13-18 óra
csütörtök: 8-12 óra
Elérhetőség: +36 30/631-6354.
redeifogaszat@freemail.hu
Iskolafogászat csütörtökönként lesz,
8.00-10.00 óra között.
Ezúton is köszönjük Prohászka doktor
úr munkáját, nyugdíjas éveihez, megérdemelt pihenéséhez jó egészéget kívánunk.
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Esély Otthon projekt:
Nagyréde jó hely

A fiatalok életkörülményeinek javí- helyi fiatalok életpálya-tervezését már
tását 66 településen, közel 11 milliárd 16 éves kortól karriertanácsadással,
forint biztosítja az országban, melyből pályaorientációval segíti a program, de
Nagyréde mintegy 120 millió forintos részt vehetnek közösség- és készségfejtámogatást kapott a pályázati célok lesztő programokban is.
megvalósítására. A projekt 2020-ig tart Az Esély Otthon pályázat aktuális híés megközelítőleg 800 fiatalt érint a te- reiről a település hivatalos honlaplepülésen.
ján tájékozódhatnak az érdeklődők, a
„Nagyréde jó hely és azon dolgozunk, programelemeket érintő kérdésekkel
hogy még jobb legyen!” – mondta Si- kapcsolatban a program helyi koordináposné Fodor Judit polgármester a pályá- tora, Markó Anita művelődésszervező
zat ünnepélyes
megnyitóján.
A program során öt önkormányzati lakás
kerül felújításra,
melyekbe fiatal
párok, családok
költözhetnek be
kedvezményes
feltételekkel. A
vállalkozási kedv Lakhatási, foglalkoztatási támogatások, képzések - csak néhány elem a program kínövelésére, a fi- nálatából. Csaknem nyolcszáz, 16-35 év közötti Nagyrédei fiatal kaphat esélyt
atal vállalkozók
helyben tartására képzési lehetőségek és különböző tá- nyújt bővebb tájékoztatást a Molnár
mogatások állnak majd rendelkezésre. A József Művelődési Ház elérhetőségein.

Az elektronikus ügyintézésről
Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) alapján
a gazdálkodó szervezetek számára
2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés, elektronikus ügyintézésre kötelezettektől papír alapon nem
áll módunkban ügyinditó dokumentumot befogadni. Amennyiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél
nem elektronikus úton nyújtja be kérelmét, akkor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) a) pontja értelmében a
kérelem visszautasításának van helye.
A gazdálkodó szervezetek számára
2018. január 1-jétől kötelező a Cégkapu használata az állammal való elektronikus kapcsolattartás, az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségen történő
biztonságos, hiteles dokumentumküldés/fogadás céljából. A Cégkapu a gazdálkodó szervezetek számára az állam
által biztosított, ingyenes elektronikus
tárhely, ahol minden érintett és arra
jogosultsággal rendelkező személy egy
helyen férhet hozzá az adott cég vagy
szervezet hivatalos levelezéséhez.
A cégkapu regisztráció elvégezhető:
https://cegkapu.gov.hu
Az E-ügyintézési törvény alapján a
gazdálkodó szervezet ügyfél köteles az

ügye során az ügyintézésért fizetendő
közterheket, adminisztratív díjakat,
valamint a szolgáltatások ellenértékét
elektronikus úton megfizetni. Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett
adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő
átutalással köteles teljesíteni.
Tájékoztatásul közölöm, hogy a NAV
2018. 01. 02-én tájékoztatót tett közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti elektronikus ügyintézés általános
szabályairól, mely letölthető az Önkormányzat honlapjáról is. Ez alapján
2018. évben az Általános Nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) segítségével az elektronikus tárhelyen keresztül
lehetséges az egyes NAV által rendszeresített űrlapok benyújtása.
Tájékoztatom Önöket, hogy az elektronikus ügyintézéshez szükséges információkat honlapunkon közétettük és
folyamatosan frissíteni fogjuk.
Kérem kísérjék figyelemmel a honlapunkat.
dr. Bálint Edina Ida
jegyző
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Fókuszban az útfelújítások
Folytatás az 1. oldalról

A polgármester beszélt arról is: több
olyan kiadás terheli az önkormányzatot, amelyek kötelezőek, ám az állam
nem ad, vagy csak részben ad ezekre
pénzt. Az egyik legkomolyabb tétel a
kötelező béremelés végrehajtása.
– A köztisztviselők bére tíz éve nem
emelkedett, így vitathatatlan, hogy
szükséges a javadalmazásuk javítása.
Épp emiatt az önkormányzat megemelte azoknak a bérét is a köztisztviselők esetében, akiket a kötelező
béremelés – a garantált bérminimum
összegének növelése – nem érintett.
Ennek egyik oka a bérfeszültség elkerülése, másfelől pedig az, hogy jó szakemberek, elhivatott munkatársak dolgoznak a nagyrédei hivatalban, szinte
folyamatosan megfeszített ütemben,
s az ő megbecsülésükre áldozni kell.
Továbbá öröm számunkra az is, hogy
a cafeteria-juttatásokat is meg tudtuk Már az egészségügyi központban működik a gyógyszertár - az önkormányzat tízmillió forintos beruházással
tartani a közalkalmazottak esetében, alakította ki a léteístményt, saját forrásai felhasználásával
függetlenül attól, hogy számukra ez a így a receptek kiváltása lényegesen az idei költségvetés terhére vásárolt az
plusz juttatás nem jár törvényi előírás kényelmesebb, mint korábban. A tel- önkormányzat egy terepjárót, a gépszerint kötelezően, csak adható szá- jesen saját erős útfelújítások mellett park fiatalítása jegyében, s egy pályámukra. Így közalkalmazottaink havi 8 egy tízmillió forintos pályázati támoga- zat révén mezőgazdasági gépbeszerzés
ezer forintot vihetnek egyéb juttatás- tással – és az önkormányzat ötmilliós is folyamatban van.
ként pluszban haza– fogalmazott a pol- önerejével – megvalósuló beruházás
– A költségvetés tervezésekor az
gármester.
is elkészül idén, nevezetesen a Fő út intézményeink is természetesen beSzintén jelentős kiadás – mintegy
adták az elképtízmillió forint – a
zeléseiket, igételepülésrendezési
nyeiket.
Ezek
Közvilágítás:
történelmi
pillanat
terv , a helyi építési
közül
többet
szabályzat és a teleA képviselő-testület pénzügyi bizottsága már dolgozik azon, hogy a „le kellett húzpülésképi koncepció
gyöngyöstarjáni
mintát követve megvalósulhasson a közvilágítás korszerűsí- nunk”, azonban
kötelező elkészítése.
tése
Nagyrédén.
A tervezett konstrukció nem jelentene egyszeri nagy kiadást ez nem jelenti
Az állam „csupán”
azt, hogy végleg
egymillió forint tá- a falunak, a költségeket több éven keresztül az áramdíj megtakarításaiból és végérvényemogatást adott a te- fedezné a falu. Ha az elképzelés zöld utat kap, az év második felében már sen
lemond
lepülésképi arvulati mindenhol Philips ledes lámpák világíthatnak Nagyrédén. Nem „csupán” kor- tunk volna róla,
szerűsítést,
de
bővítést
is
tartalmaz
az
elképzelés,
hiszen
most
még
van
olyan
kézikönyv és rendeutca Nagyrédén, amelyen nincs közvilágítás. A polgármester szerint most van év közben, ha a
let elkészítéséhez.
már megszokott
Az örömteli hírek az a „történelmi pillanat”, amikor ezeken a helyeken is ki lehet építeni a há- felelős gazdálközött
említette, lózatot.
kodás mellett
hogy elkezdődött az
sikerül fedezea 120 millió forintet biztosítani,
tos program, amely a fiatalok
akkor természeNagyrédén tartását hivatott
tesen újra „előszolgálni.
vesszük” ezeket
A további fontos költségvetési
az igényeket –
tételek közül a polgármester kijegyezte meg a
emelte a gyógyszertár áthelyepolgármester,
zését az egészségügyi központh a n gs úl y oz v a
ba, ezt a beruházást tízmillió
azt is: az utóbbi
forint saját pénzből valósította
években jelenmeg az önkormányzat. A nyitás
tős intézményi
óta eltelt néhány hét tapasztafejlesztések
latai egyértelműen pozitívak,
történtek, épp
a helyiek visszajelzései szerint
ezért határozott
kulturált és igényes létesítmény Az új terepjárót a géppark fiatalítása keretében vásárolta az önkormányzat
úgy a képviselőjött létre, s nagy előnye, hogy az orvosi páratlan oldalán a járda helyreállítása testület, hogy immár az útfelújításokrendelőkkel egy épületben található, és parkolók építése. Mindezek mellett ra kell fókuszálni.
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Élménysuli: mindenki kiváló valamiben
„A Komplex
Alapprogram
egy
nevelési-oktatási program, melynek legfőbb
célkitűzése
a végzettség
nélküli
iskolaelhagyás mérséklése a prevenció
segítségével. Ugyanakkor egy olyan
pedagógiai ars poetica is, melynek
középpontjában az élményalapú tanítás, a tanulókat aktívan bevonó
pedagógiai szemlélet áll. A Komplex
Alapprogram újszerűsége a korábbi
gyakorlathoz képest az, hogy egységes
rendszerbe foglalja a pedagógiai gyakorlatban eddig használt, differenciált

fejlesztést támogató módszereket; alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét,
státuszát megváltoztató, és ezáltal a
tanulási motivációt növelő programokat, valamint különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek
fejlesztésére az alprogramok segítségével. A Komplex Alapprogramban a
tanulói sokszínűség értékként jelenik
meg, melyre lehetőségként tekintünk,
hiszen minden tanuló kiváló valamiben. A program módszertana (tanítási
stratégiája) a differenciált, tanulóközpontú, gyakorlatban jól alkalmazható
módszereket ötvözi, amit öt alprogram
(Digitális alapú, Életgyakorlat-alapú,
Logika alapú, Művészetinevelés-alapú,
Testmozgás alapú) gazdagít. Beszélhetünk róla úgy is, mint ami egy komplex
szolgáltatási csomag, amely magában

foglalja a programhoz kapcsolódó hét
akkreditált pedagógus-továbbképzést,
a támogató mentorrendszert, a fejlesztő munka eredményeként megalkotott számos kiadványt és segédletet,
valamint a pedagógusok felkészítését
a program alkalmazására. A program
fókuszában a diákok, a pedagógusok
és a szülők közössége áll; hatékony
együttműködésükkel növelhető az iskolai gyakorlat eredményessége. Alapelveink az adaptivitás, a komplexitás, a
közösségiség, a tanulástámogatás és a
méltányosság.”
Örömmel tájékozatom az érdeklődőket, hogy iskolánk az elsők között csatlakozott ehhez a programhoz, melyet
már 2018. szeptemberétől be is vezetünk intézményünkben.
Balázsné Kelemen Erika

Akkreditált Kiváló Tehetségpont az iskola
A Nagyrédei Szent Imre Általános Iskola és AMI tehetségpont
a 2017/18 évi akkreditációs folyamatban való részvétele eredményeként az Akkreditált Kiváló
Tehetségpont címet nyerte el.
Az akkreditációs folyamat során a minősítők véleménye szerint tehetségpontunk szakmailag hiteles és kompetens tagja
a Matehetsz Tehetséghálózat
egyre bővülő családjának, valamint működésünkkel már ma is
aktív részesei vagyunk a hálózatuknak.
„Mindannyiunk előtt ismert,
hogy amióta iskola van, azóta mindig is volt tehetségfejlesztés, tehetségnevelés. Nemcsak évtizedekre, de évszázadokra nyúlnak vissza a magyar iskolák tehetséggondozásának
eredményei.

Hosszú időn keresztül az a nézet volt domináns, hogy „a tehetség utat tör magának”,
csak hagyni kell kibontakozni, azonban ma már
világszerte egyértelműen megfogalmazódik
az a követelmény, amit Czeizel professzor már
évekkel ezelőtt meghirdetett: „A tehetséget
keresni kell”!
A mi iskolánkban szerencsére ha keresünk, találunk is! Idegen nyelv, sport, zene, természettudományok területén is sok szép eredményt
hoztak már tanulóink. Gondoljunk csak a tanévzáró ünnepségre, amikor szinte egy órán
keresztül sorolom diákjaink kitűnő tanulmányi
eredményét és a különböző versenyeken elért
szép sikereit.
Nagyon büszke vagyok tanulóinkra! Köszönöm szépen pedagógus kollégáimnak a felkészítő munkáját,
a kedves szülőknek a segítő hozzáállást.
Balázsné Kelemen Erika

Olimpikon a vívóknál
Szekeres Pál olimpikon látogatott a
nagyrédei vívókhoz.
A sportember elismeréssel szólt a
nagyrédei vívóteremről, s külön is méltatta, hogy nem csak az infrastruktúra
áll rendelkezésre, de a gyerekek tanrendbe iktatva is tanulhatják a vívás
fortélyait.
A vívóteremben - ahol egy bemutatót is megtekintett - egyebek mellett
arról beszélt: a sport fontos értékeket
és készségeket fejleszt a gyerekekben,

önfegyelemre és küzdeni tudásra nevel, egyúttal példaképekkel is szolgál,
s ez különösen fontos ahhoz, hogy a
gyerekek, fiatalok biztos „kapaszkodókat” kapjanak a világban való eligazodáshoz.
A sportember
Domjánné
dr.
Nyizsalovszki Rita meghívására érkezett a településünkre, ahol élménybeszámolót is tartott a gyerekeknek, és
természetesen sok-sok autogrammot
is kiosztott az érdeklődő fiataloknak.
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Mozgalmas hetek az óvodában

Tündérek, királylányok, mesehősök – színes mesevilág farsangkor az óvodában

óvónénink idén
utolsó alkalommal vesz részt
aktív
dolgozóként
óvodánk
bálján.
Idén
február
utolsó hetében
rendeztük meg
az egészséges é
letmód alakítá
sát célzó projektünket. A hét
eseményei: elsősegélynyújtás
alapjai, hangtálas
relaxáció, zenés
mozgásfejlesztő
torna gyerekeknek, védőnői látogatás alkalmával ismerkedés a
státuszvizsgálat
eszközeivel, játékos tornafoglalkozás
a tornacsarnokban. Ételkóstoltatásunkat csütörtökön délután rendeztük
meg a tornaszobában. Ezen
a héten Oktatási hivatal által
szervezett Kisgyermekkori
nevelés támogatása projekt
keretein belül „Egészséges
életmódra nevelés hátrányos helyzetű gyermekeket
nevelő óvodákban, a fejlesztés beépítése a pedagógiai
programba” elnevezésű továbbképzésnek adott helyet
óvodánk, ahol más intézményekből érkező 13 kolléga
ismerkedhetett helyi egészségfejlesztést célzó törekvéseinkkel.
A képzést Fazekasné Kovács
Katalin vezette.

Február második hetében rendeztük köszönhetően, soha nem volt üres a
meg óvodánkban a hagyományokra táncparkett. A bál bevétele közel 1
épülő farsangi hetet. A gyerekek han- millió forint lett. Az est színvonalát
gulatát fokozta az a
varázslatos
karnevált idéző forgatag,
amely hétfőn reggel fogadta őket. A
meglepetés díszítést
az óvodánk dolgozói
a szülőkkel karöltve
készítették el péntek
este.
A hét programja
csoportonként eltért,
de a maskarás napon
a csoportok egymáshoz látogattak, melynek alkalmával, közös
tánccal, mulatozással
búcsúztatták a telet.
A hét eseményei kö- Az alapítványi bál egyik fénypontja az apa-lánya tánc volt
zött szerepelt még
számos olyan program is, mint királyok emelte, az idén
és királylányok, ördögök és boszorká- első alkalommal
nyok valamint a pizsamás nap. A hét megr endezett
lezárásaként ismét a szülők segítségét apa-lánya nyivettük igénybe, hiszen február 17-én tótánc, melyre
rendeztük meg az immáron hagyomá- a családok nagy
nyos, közkedvelt alapítványi bálunkat. l elk es ed és s el
A hatalmas érdeklődésnek köszönhe- készültek.
Természetesen
tően, idén kinőttük a kultúrházat és az
önkormányzat jóvoltából a tornacsar- nem maradhanok lett bálunk új helyszíne. Ezúton is tott el a dolgoszeretnénk kifejezni köszönetünket zók és szülők
óvodánk dolgozói és óvodásaink ne- közös fellépése
vében minden kedves vendégünknek, sem. Az este
támogatónknak és mindenkinek, aki folyamán nem
bármilyen formában elősegítette a felejtkeztünk el
bál sikerességét. A rendezvényen 292 arról, hogy sze- A továbbképzés résztvevőit a polgármester asszony is köszöntötte
Zsuzsa
fő vett részt, az Andante zenekarnak retett
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Maskara, fánk, Pilvax - mindig történik valami
sel, Sánta Pisti harmonikázásával zajlott
a nagy esemény. Óriási megtiszteltetés
volt, hogy polgármester asszony és
jegyző asszony is felköszöntötte az ünnepelteket és
kis időt a klubtagokkal együtt
töltöttek.
Márciusban
még egy nagy
esemény
határozza
meg
a
Gondozási
Központ
életét. Március 15.
forradalom és
szabadságharc
évfordulójáról
különleges módón szerettünk
volna megemA Pilvax kávéházunkban ezúttal egy terepasztal is várta az ünneplőket
lékezni, amit a
klub hagyomátáncos lábú cigánylány, gésa, vámpír. nyává kívánunk emelni. Tavalyi évhez
Jó volt kis időre belebújni másnak a hasonló módon idén is Pilvax kávéházzá
bőrébe „ál-orcát” ölteni, megnevettet- alakult a Gondozási Központ, amit kini egymást. Deákné Pirkó vezetésével egészítettünk azzal, hogy az Általános
a nevetés, az utolérhetetlen hangulat, Iskola diákjait rendkívüli történelem
Sánta Pisti muzsikájával pedig a min- órára vártuk és párhuzamosan megdent feledtető felszabadító harmonika- hirdettük terepasztal berendezésre felszó és tánc garancia. Ezúton is köszön- hívó játékunkat, melynek célja, hogy a
jük az aktív közreműködést minden térképpel borított terepasztalon feleleegyes „Bokrétás” nak, a tíz újat meg- venítsük a történéseket, gondolatban
nyaló fánkért és a jó hangulatért.
végigmenjünk utcáról - utcára az eseMárcius még csak most kezdődött, de mények helyszínein, korabeli szabadmár kétszer is ün- ságharcosokkal, harci eszközökkel, épünepelhettünk. Nagy letekkel illusztrálva. A klubtagok nagy
öröm nőnek lenni izgalommal várták a település márciusi
annak minden ter- ifjait, az óvodásokat, az általános iskoláhével és szépségé- sokat, az érdeklődő lakosokat a Pilvaxvel, főleg akkor, ha ban. Bízunk abban, hogy jövőre is folyolyan figyelmet ka- tathatjuk így az ünneplést és egyre több
punk a fenntartó ré- érdeklődő látogat el hozzánk, és egyre
széről, mint idén is, részletesebben emlékezhetünk meg
ugyanis a képviselő- március 15. napjáról.
testület férfi tagjai A Nagyrédei Gondozási Központban
nevében Tóth Géza nemcsak klubélet zajlik, természeteképviselő úr, polgár- sen várjuk a házi segítségnyújtás és a
mester asszony és szociális étkeztetés szolgáltatásaink
jegyző asszony kísé- iránt érdeklődőket. Címünk és elérheretében köszöntötte tőségünk változatlan: 3214 Nagyréde,
a hölgyeket. S hogy Atkári u. 9. tel.: 06-37/506-073, email:
ez ne legyen elég gondozasikozpont@nagyrede.hu.
a férfi klubtagok is Ezúton szeretnénk megköszönni szolnagy szeretettel és gáltatásainkat igénybevevő ellátottaink
Névnapról, születésnapról sem feledkezünk meg soha
figyelmességgel kö- bizalmát, reméljük hosszú ideig számítszöntötték a klub hatunk egymásra.
szinte érezni lehetett az istálló, a friss nagy betűs Nőit, Mészáros Béni bácsi Az olvasó is látja, hogy a Nagyrédei
kenyér, az erdélyi mező illatát. Nagysze- jóvoltából gyönyörű verssel, szavakkal Gondozási Központban pezseg az élet,
rű volt a kulisszák mögé látni, így mély megbolondítva az átadott virágot.
nincs idő unatkozni, a klubtagok bizonyomokat hagyott a klubtagokban a Március elején három klubtagunk is nyítják, hogy „Nem csak a húsz éveseké
megtekintett fotókiállítás.
ünnepelte névnapját, ebből az alkalom- a világ!”			
Pardi Beatrix
Februárban lassan már hagyományos- ból tripla névnapi ünnepséget tartotintézményvezető
nak nevezhető módon farsangoltunk, tunk, természetesen verssel, éneklés-

Kedves Olvasó bizonyára úgy érzi Ön is
mint mi, hogy még csak most kezdtük el
a 2018-as évet és máris március idusát
írjuk.
A Gondozási Központban sem áll meg
az idő, szinte nincs olyan nap, hogy ne
történne valami. Az év elején nagy örömünkre szolgált, hogy kutatási munkába is bekapcsolódhattunk, ugyanis
Besze Zsófia és Albumovics Milán hagyományokat felkutató kérdésit válaszolták meg klubtagjaink, miközben
dokumentumfilmet tekinthettünk meg
a nagyrédei néptáncokról. Jó volt felidézni a fotók, dalok alapján a régi időket, beszélgettünk lánykérésről, hétvégi
szórakozásról, hétköznapi mulatságokról, ünnepekről, öltözködési szokásokról, erkölcsről, viselkedési mintákról.
Januárban, módunkban állt megtekinteni a gyöngyösi származású Füleki
László úr fotókiállítását is, ami azért volt
lenyűgöző számunkra, mert tárlatvezetésben is részesülhettünk a fotóművész
által. Elmondta, hogy a képek Erdélyben
készültek, amelyek mellé történeteket,
gondolatokat, érzéseket is megfogalmazott ezért „történetes képek”címet
kapta a kiállítás. A tárlat megtekintése közben erdélyi származású dalokról
is beszélgettünk és a gyönyörű hangú,
énekes kedvű klubtagok felelevenítették pár népdalt, Füleki úr jóvoltából tanultak számukra eddig még nem hallott
dalt is. A fotók szinte megelevenedtek,

ugyanis nem kis örömünkre a Bokréta
nyugdíjasklub tagjai farsangi fánkot sütöttek és zenés táncos mulatsággá varázsolták a délelőttöt. Volt itt vadász,

2018. március

Eredményes
Hungarikum pályázatok

Folytatás az 1. oldalról

A felhívás egy másik célterületének keretében, „Hagyomány a divatban – viselet másként” témakörben Besze Zsófia
kapott támogatást kiegészítő-kollekciójának elkészítésére. A „Fejem’Alja – Főkötők Újragondolva” című projektben
a már rég elhagyott magyar viseleteké
a főszerep, pontosabban a főkötőké. A

Nagyrédei Hírlevél
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Testvértelepülési kapcsolatfelvétel
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2017
decemberében ismét pályázati felhívást
tett közzé testvér-települési együttműködések kialakítására, melyben az
országhatáron kívül élő magyarsággal
való kapcsolatfelvételt határozta meg
elsődleges célkitűzésként.
Mivel Nagyrédének korábban még
nem volt hivatalos együttműködése
más településsel, arra gondoltam, hogy
érdemes volna élni ezzel a lehetőséggel, elkezdtem tehát olyan határon túli,
többségben magyarok lakta települések után kutatni, melyek Nagyrédéhez
hasonló adottságokkal rendelkeznek,
illetve nyitottak egy közös együttműködésre községünkkel.
A kapcsolatfelvételt a közel 3700 fős
szlovákiai Pered község szívesen és
nagy lelkesedéssel fogadta. Külön öröm
volt számomra, hogy mindkét település
képviselő-testülete szándéknyilatkozatban is kifejezte együttműködési szándékát, közös testvértelepülési kapcsolatuk kialakításának igényét. A pályázati

felhívás keretében közel 2 millió forintos támogatást igényelt településünk a
kapcsolatfelvételre és a tartós együttműködés megalapozására.
A pályázatok elbírálását követően 2018
márciusában kaptuk meg a BGA Zrt. hivatalos tájékoztatását, melyben pozitív
döntésről értesítették településünket,
a felhívás iránti nagy érdeklődés miatt
viszont csak csökkentett támogatásokat
ítéltek meg a pályázóknak. Nagyréde
Nagyközség Önkormányzata 400 ezer
forint vissza nem térítendő támogatást
kapott arra, hogy Pered községgel és a
település közösségével még ebben az
évben kapcsolatot teremtsen és a két
település együttműködési megállapodást kössön.
Bízom abban, hogy nem csak a települések vezetősége, hanem a helyi közösségek is nyitottak lesznek majd erre a
partnerségre és egy hosszútávú, eredményes együttműködés valósulhat meg
a két település között.
Markó Anita

Okosművház 2018

főkötő egy nagyon szép kiegészítője, de
mégis fontos darabja volt minden tájegység, falu viseletének. Zsófia a jövőben ezt szeretné feleleveníteni az összeállított kollekcióival. Minden tájegység,
község főkötőjét, menyasszonyi koszorúját ékszerek formájában igyekszik
elkészíteni, hogy az embereknek a mai
divathoz is viselhetővé váljanak ezek a
hagyományos viseleti darabok.
A Földművelésügyi Minisztérium 2017es Hungarikum pályázata nagy lehetőség volt Zsófia számára, ugyanis a
program egyik nyerteseként, a matyó
főkötő alapján elkészített kollekcióját
mutathatta be a FolkTREND – „a hagyomány a régi, a stílus új” divatbemutató
keretein belül. A budapesti bemutató
sikerei után, 2018-ban Mezőkövesden,
a Matyó Rózsa Ünnepén is felvonultathatta ékszereit. Ami nagy elismerés volt
számára, hiszen a matyó közönség szívesen fogadta, saját viseletük új verzióját.
A 2018-as évre rengeteg tervvel készül,
köztük például Nagyréde menyasszonyi koszorújának, az ékszerváltozatával,
amit hamarosan láthatnak is majd az ér-

A Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat keretében idén is szakmai innovációs pályázatot hirdettek a szervezők.
A felhívásra 15 szakmai műhelytől 16
pályázat érkezett. A fődíjat a nagyrédei
Molnár József Művelődési Ház „Itthon
Nagyrédén – Értéknapok” pályázata
nyerte.
A szakma kiemelten fontosnak tartja

Markó Anita, a pályázatot benyújtó
művelődésszervező elmondta, örül annak, hogy a Képviselő-testület 2015ben a Települési Értéktár Bizottság létrehozása mellett döntött, csatlakozva
ezzel ahhoz az országos kezdeményezéshez, mely a települési értéktárak
létrehozása, a helyi értékek gyűjtése
és népszerűsítése érdekében indult el

napjainkban az innovációt a közművelődés területén, s ezen felül tudatosan
koncentrálni kell a közösségfejlesztésre is. Az értékelésben a zsűri kiemelte,
hogy a művelődési ház pályázatát azért
tartja innovatívnak, mert a bemutatott
programot évről-évre megújítja, új elemekkel bővíti, illetve a helyi értékek
megismerésén és a hagyományok felelevenítésén keresztül teremt kapcsolatot a generációk között, biztosítva ezzel
a korosztályok közötti szakadék csökkenését, valamint a településen belüli kohézió és helyi identitás erősödését.

Magyarországon. Véleménye szerint a
korábbi, csak a nyolcadik osztályos diákoknak szervezett értéktári vetélkedő
jó kezdeményezés volt, úgy gondolta ,
érdemes a program célcsoportját kiterjeszteni, így 2017-ben már a Szent
Imre Általános Iskola összes tanulója
részt vehetett a vetélkedőn, valamint
a Gondozási Központ is bekapcsolódott
a programba. A benyújtott pályázatban
már a program továbbfejlesztésének
innovatív és interaktív elképzeléseit is
összefoglalta, melynek megvalósításához ez a szakmai elismerés is hozzájárul.
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Viszapillantó

2018. március

Hulladékszállítási
naptár
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés szállítási napja minden hónap
második és negyedik csötörtökje.
Szállítási dátumok:

Nőnap alkalmából a Hatvani Szimfonikus Zenekar tagjaiból alakult szalonzenekar műsorával köszöntötte az
önkormányzat a hölgyeket. A koncerten
közreműködött Tótpál Szilvia operaénekesnő.

2018. március 22.
2018. április 12.
2018. április 26.
2018. május 10.
2018. május 24.
2018. június 7.
2018. június 21.
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.

Újra jár a 6.45-ös

A Bokréta Nyugdíjasklub is
megrendezte nőnapi ünnepségét, amelyen a férfiak nem csak
virággal és szép szavakkal, de
nótával, műsorral is kedveskedtek az ünnepelteknek

Március 15-én, nemzeti ünnepünkön
az iskolások, a Csanak Citerazenekar
és a Nagyrédei Férfi Dalárda műsorával
ünnepeltünk, köszöntőt dr. Bálint Edina
Ida jegyző mondott.

Lakossági kérésnek eleget téve a Nagyrédéről Gyöngyösre 6.45-kor induló
buszjárat március elsejétől már nem
csak tanítási napokon, hanem minden
hétköznapon közlekedik.

Lomtalanítás április végén
A hulladékgazdálkodó szolgáltató tájékoztatása szerint a tavaszi lomtalanítások időpontja még tervezés alatt
van, de előzetes tájékoztatás szerint
Nagyrédén április végén várható.
A végleges időpontról a szolgáltató tájékoztatja az önkormányzatot, az önkormányzat pedig a helyben szokásos
módon közzéteszi a tudnivalókat.

Drónpilóta-képzés
a Pipis hegyi repülőtéren
2018. március 24-én
Érdeklődni: 06-30-995-9712,
dronjogsi@gmail.com
A képző felajánlja segítségét azoknak,
akik drón vásárlását tervezik, akár a
megfelelő eszköz kiválasztásában is. Az
érdeklődők jelentkezését a fenti elérhetőségeken várják.

