Nagyrédei hírlevél
Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának tájékoztató kiadványa

Harmincötmillió forint ment fejlesztésekre
– Összességében elmondható, hogy egy
sikeres és eredményes év zárására készülhetünk 2017-ben. A pénzügyeink az
önkormányzatok általános helyzetéhez
mérten jól alakultak, ez egyrészt a szigorú és felelős gazdálkodásnak köszönhető,
másfelől annak, hogy az adófizetési morál is megfelelő, magyarul a vállalkozások és a magánszemélyek döntő többsége
rendben és pontosan befizeti az adókat.
Ezért mindenképpen köszönet illeti őket.
Joggal lehetünk büszkék arra, hogy ebben az esztendőben mintegy 35 millió

tott egyeztetésen a kormányhivatalban
elhangzott: meg kell szüntetni azt az
állapotot, amikor is szűcsi mulasztásai
miatt Nagyrédét éri hátrány. A további
bírságok elkerülése érdekében Nagyréde
külső könyvelőt bízott meg Szűcsi önkormányzatának könyvelésével és pénzügyi
adatszolgáltatásával. Ma már elmondható, hogy a további bírságolás megszűnt,
de a már kiszabott bírságok komoly terhet jelentenek Nagyréde költségvetésére,
tekintettel arra, hogy törvényi előírás
szerint a székhelytelepülés kapja a bírságot akkor
is, ha a kirendeltségen nem
megfelelő a munkavégzés.
A polgármester beszélt
arról is: a képviselő-testület elé fogja terjeszteni a polgári peres eljárás
megindítását Szűcsi önkormányzatával szemben,
mivel a bírságokat Szűcsi
miatt szabták ki Nagyrédére.
A pékség felé vezető úton az önkormányzat saját forrás- Nagyréde képviselő-testüból finanszírozva építtette meg a gyalogosok közlekedélete egyébként döntött arról,
sét biztonságosabbá tévő járdaszakaszt.
hogy szeretne különválni
Szűcsitől, ám a törvények
forintnyi fejlesztést valósítottunk meg,
ezt
nem
teszik
lehetővé, leghamarabb a
saját erőből – foglalta össze az esztendő
2019-es
választások
után lesz megszünmérlegét Siposné Fodor Judit polgármestethető
a
közös
hivatal.
ter. Hangsúlyozta: mindezt azzal együtt
sikerült elérni, hogy az előző ciklusból – Hogy örömtelibb dolgokról is szó es„örökölt” hiteleket – az Atkári és Gyön- sék: személy szerint is büszke vagyok a
gyösi utak felújításának költségét – tör- Gondozási Központra, amelynek a naleszti az önkormányzat, s ez évente tíz- pokban ünnepeltük az egyéves fennállámilliós kiadást jelent.
sát. Az eltelt idő bebizonyította, hogy a
Megjegyezte azt is: a falunak nincs képviselő-testület helyesen döntött, amihatvan napon túli tartozása, ami „óri- kor a központ kialakítása mellett voksolt,
ási eredmény a 2014-es állapotokhoz hiszen immár teljes férőhely-kihasználtképest”, s elmondható, hogy Nagyréde sággal működik a napközbeni klub, s az
költségvetése az év végéhez közeledve egyéb szolgáltatásokat – az étkezést és a
stabil.
házi segítségnyújtást – is egyre többen
Hozzátette: az összességében pozitív veszik igénybe – fogalmazott Siposné
képpel együtt az is igaz, hogy számos ko- Fodor Judit polgármester.
moly probléma vár megoldásra, ezek közül mára az egyik legjelentősebb a Szűcsi Az önerős fejlesztések közül néhány
községgel kialakult – immár tarthatatlan jelentősebbet kiemelt a polgármester, elsőként a polgámesteri hivatal udvarának
– helyzet rendezése.
Mivel a közös hivatal munkáját gyakor- felújítását, ami mintegy 7 millió forintból
latilag ellehetetleníti a kisebb község, az valósult meg. A településüzemeltetésnek
emiatt kiszabott bírságok jelentős terhet fűnyíró traktort vásárolt az önkormányzat 1,4 millió forintért, a tornacsarnok
rónak Nagyrédére.
A polgármester többször kérte egyebek számára 900 ezer forintért takarítógépet
mellett a Heves Megyei Kormányhivatal vettek, és megújították a csarnok világítását is, félmillió forintból.
segítségét is a megoldáshoz.
Folytatás a 3. oldalon
A Szűcsi-ügy kapcsán nemrégiben tar-
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Költözik a
gyógyszertár
Legkésőbb januártól már az új helyén,
az egészségügyi központban üzemel
a nagyrédei gyógyszertár. Az önkormányzat mintegy 10 millió forintos
beruházással, saját pénzéből, pályázati támogatás nélkül alakította ki az új
gyógyszertárnak helyet adó helyiségeket.
A költözést - a korszerűbb elhelyezésen túl - a Fáy-kastély majdani felújítása
is indokolja, hiszen a megújuló kastélyban kulturális és közösségi funkciójú
tereket alakítanak ki.

A szabályokat
be kell tartani

Bár jó ideje változatlanok a közösségi
együttélésre vonatkozó szabályok, sajnálatosan sokan tesznek úgy, mintha
nem ismernék ezeket.
A leggyakoribb probléma még mindig
a „füstölés”, vagyis az égetés szabályainak megszegése.
A helyi rendelet – amely megtalálható a falu honlapján, és elérhető a polgármesteri hivatalban is – egyértelmen
fogalmaz: kizárólag kerti hulladékot és
avart lehet elégetni csak péntekenként 8
és 20 óra között, csak szélcsendes időben, és csak akkor, ha nem csapadékos
az időjárás és megfelelően száraz az elégetendő anyag.

Gumit, műanyagot, rongyot, szemetet semikor, semmilyen körülmények
között nem lehet meggyújtani, s az is
egyértelmű, hogy országos tűzgyújtási
tilalom idején minden formában tilos az
(Folytatás a 7. oldalon)
égetés.
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Lendületben az Asszonykórus

2017 számos változást hozott a
Nagyrédei Asszonykórus életében.
Több kórustagunk is abbahagyta az
éneklést megromlott egészségi állapota miatt. Ezúton is szeretnénk ismét
megköszönni munkájukat és elhivatottságukat a nagyrédei hagyományok
őrzésében.
Az általuk hagyott űr nem maradt sokáig betöltetlen, több jelentkező is kipróbálhatta énektudását.
Büszkék vagyunk arra, hogy többen is
úgy gondolják, a közös éneklés és az
összetartó közösség egy kis színt tud
hozni a hétköznapok szürkeségébe.
Új tagjaink között vannak tizenévesek és nagymamakorúak is. Mindkét
korosztály közös jellemzője a szorgalom, a kitartás és az elkötelezettség.
Az előttük álló feladat nem kevés, a
több mint 35 év alatt összegyűjtött, és
a kórus által énekelt dalok szövegét és
dallamát kell elsajátítaniuk. Kórusvezetőnk és a kórustagok is igyekeznek
segíteni feladatukat.
Az asszonykórus régebbi tagjai sem
dőlhetnek hátra, rájuk is új feladatok
várnak. A csoport összetétele nem csak
korosztályban, hangzásban is megváltozott. Az új hangzás lehetőséget ad
más tájegységek dalainak felfedezésé-

re és megújulásra egyaránt. Ezeknek
a daloknak az elsajátítása mellett új, a
megszokottól kissé eltérő koreográfia
is nehezíti a tanulás folyamatát.
A megújult Kórus először 2017 júniusában méretetett meg Egerben a
„Ködellik a Mátra…” regionális népzenei taláálkozón és országos citerazenekari találkozón. Rendkívüli izgalommal
vártuk, hogy mit szól a zsűri az általunk
produkált új, felfrissült hangzáshoz.
Gratulált az elért eredményhez, amelyet nívódíjjal jutalmaztak. Örömmel
nyugtáztuk, hogy még mindig a legnívósabb kórusok közé tartozunk országos szinten.
Szeptemberben közös filmvetítésen
vettünk részt, ahol az asszonykórus 35.
évfordulóján készült filmet néztük meg.
A filmvetítés családias hangulatban zajlott, ahol régi kórustagok is megjelentek. Ezúton is szeretnénk megköszönni
meghívott vendégeink részvételét.
Októberben megkezdtük karácsonyi
műsorunk próbáit. Idén is igyekszünk
dalainkkal hozzájárulni a karácsony
méltó megünnepléséhez.
Minden csütörtökön este 17 órától
tartjuk a kóruspróbát a helyi Molnár
József Művelődési Ház klubtermében.
A próbák jó hangulatban, vidáman,
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sok nevetéssel és kemény munkával
telnek.
Várjuk vállalkozó szellemű, hagyományőrzésben elkötelezett, kitartó és
énekelni szerető leendő kórustagok jelentkezését!
Végezetül néhány gondolat a kórus legfiatalabb generációjától, akik bizakodva
néznek a jövőbe:
Hejel Luca: 2015 februárjában csatlakoztam a kórushoz. Eleinte azt gondoltam, hogy nem illek ide, de nem bántam
meg, hogy az érzéseimre hallgattam. Már
az elején nagyon kedvesek és befogadóak
voltak velem. A fellépéseken és a próbákon bárhová nézek, mindig mosolygós
arcokat látok. Bár gyerek vagyok, úgy érzem, egyenrangú partnerként kezelnek.
Remélem, hogy nagyon sok ideig lehetek a Nagyrédei Asszonykórus tagja, én
is öregbíthetem ennek a csodálatos társaságnak a hírnevét.
Dudás Anna: Én azt szeretem az as�szonykórusban, hogy nagyon összetartó,
és mindenki meghallgatja a másik ember
véleményét. A próbákon és a fellépéseken is nagyon jó a hangulat.
Nagyon örülök, hogy több mint 2 éve
kórustag lehetek!
Rusznyák Lászlóné
kórustag

Ilyen volt, ilyen lett...

Elkészült a polgármesteri hivatal udvarának térkövezése. Az önerős beruházás nyomán megoldódott a
falu gépeinek és járműveinek biztonságos és kulturált elhelyezése. A kialakított parkoló nem csak a dolgozók, hanem az ügyfelek kényelmét is szolgálja, hiszen munkaidőben bárki használhatja.
Ugyancsak szembetűnő a különbség az egykori politechnika épületében, ahol - pályázati támogatással egy minden igényt kielégítő vívóterem és több hozzá kapcsolódó létesítmény szolgálja a sportolókat és a
mozogni vágyó széles nagyközönséget egyaránt.
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(Folytatás az 1. oldalról) a kastély. Mindezek mellett rendszeres zásra égető szükség lenne, természetesen
Az óvoda konyhájában félmillió forintos borkóstolók, irodalmi és más művészeti, keressük a további lehetőségeket – jegyezberuházással szintén világításkorszerűsí- közéleti rendezvények, bálok szerepelnek te meg Siposné Fodor Judit, emlékeztetve,
tés zajlott, emellett főzőüstöt és elektro- a tervezett funkciók között.
hogy a ovi fűtéskorszerűsítését már tavaly
mos sütőt vásároltak, együttesen mintegy Ugyancsak jelentős, 62 millió forint tá- elvégezték, a bölcsőde kialakításához
2,5 millió forintért. Az óvoda nevelői szo- mogatást nyert Nagyréde a kerékpárút pedig a térség országgyűlési képviselőbájának felújítására félmillió, számítógép- kiépítésére. A 908 méter hosszan megva- je is segítséget ígért. Bíznak abban, hogy
beszerzésre kétszázezer forintot fordított lósuló bicikliút jövő nyár végére készül el.
az önkormányzat. A Molnár József Műve- A beruházás részeként a Haladás utat ki- – akár több lépcsőben is – de mégiscsak
lődési Ház iroda- és vizesblokk felújítása szélesítik, s természetesen kiépítik a meg- megvalósulhat az ovi felújítása, hiszen a
gyermeklétszám és az intézményben folyó
450 ezer forintba került, az új hangtech- felelő padkát is.
nika megvásárlásához pedig a pályázati Szintén jövő nyárra készülhet el a 27,5 színvonalas munka egyaránt indokolja ezt.
támogatás mellé 1.4 millió forintot bizto- millió forintos támogatást elnyert helyi Több pályázat esetében még az elbírálássított az önkormányzat. Utak kátyúzására piac: a művelődési ház és a polgármesteri ra várnak, ilyen a művelődési ház belső
kétmillió forint jutott, s 2,8 millióból épült hivatal közötti területen épül meg a fedett felújítását célzó támogatási kérelem, az
meg a pékség felé vezető járda. A Fő úti szín, húsz asztallal, melyeket jelképes áron esély-otthon pályázat, amely keretében
buszmegálló kialakítására 640 ezer forin- bérelhetnek majd ki a termelők. A helyi 22,5 millió forintot remélnek négy öntot költött a falu, az I. Világháborús emkormányzati lakás
lékmű áthelyezésére és
és egy családi ház
a park kiépítésére az
felújításához, ame1.25 millió forintos pályekbe aztán fiatal
lyázati támogatáson túl
párok költözhetnéegymillió forint saját
nek be, igen kedveforrást fordítottak.
ző feltételekkel.
Jelentős tétel a költségvetésben a sportVidékfejlesztési
egyesület támogatása:
pályázaton Gyönhavonta 350 ezer foringyöstarjánnal kötot ad az egyesületnek
zösen traktorok és
működésre az önkorkiegészítő berenmányzat, emellett fizedezések
megváAz
egyéves
születésnapját
ünneplő
Gondozási
Központot
az
ti a sportpálya összes
sárlására
pályázott
intézményi
dolgozók
alkalmi
kórusa
is
köszöntötte
rezsijét, s idén TAO-s
Nagyréde, a szaönrészként további 3
badtéri fitneszparkmillió forintot adott az
piac emellett közösségi térként is funkcioönkormányzat az egyesület fejlesztései- nál, s ezt erősítendő saját beruházásban itt ra pedig még 2016-ban önállóan, ám még
erről sincs döntés – sorolta a polgármester.
hez.
épül majd meg a falu kemencéje is.
- A legnagyobb önerős beruházásunk a Szociális tűzifa-támogatásként 480 ezer – Talán furcsán hangzik, de személy
gyógyszertár kialakítása az egészségügyi forint értékű fa érkezett Nagyrédére, és szerint örülök annak a figyelemnek, ami
központban, ennek költsége 10 millió fo- nyert az a közművelődési pályázat is, az önkormányzatunk felé megnyilvánul,
rint, amiből az idei költségvetésünket öt- amely 1,1 millió forinttal járult hozzá a például abban is, hogy nem telik el hónap
millió terheli – mondta el a polgármester, szüreti napok megrendezéséhez. A vívó- valamilyen külső ellenőrzés nélkül. Ezek
ezzel át is térve a megnyert pályázatokra, terem kialakítására a sportegyesület nyert azt a célt szolgálják – csakúgy, mint a mahiszen a gyógyszertár költöztetését a Fáy- ötmillió forintot, ezt az önkormányzat
kastély felújítása is indokolja, s ehhez pá- másfél millió forint saját erővel egészítette gunk által kért belső ellenőrzések –, hogy
az esetleges hiányosságokat, hibákat fellyázati támogatást nyert Nagyréde, 85 mil- ki.
tárják. És kifejezetten megnyugtató, hogy
lió forint összegben.
– Sajnos akadnak sikertelen pályázata- sem a külső, sem a belső ellenőrzések nem
A tervezés már javában zajlik, jövő év ink is: az óvodai konyha korszerűsítéséelején – a közbeszerzési eljárás lefolytatása re 15 millió forintra pályáztunk, s ehhez tártak fel hiányosságokat Nagyréde gazután – megkezdődhet az építés, a projekt ötmillió önerőt adtunk volna. Mivel nem dálkodásában – nyomatékosította a polvárhatóan 2018 nyár végére készül el.
nyertünk, saját forrásból megkezdtük a gármester..
A Fáy-kastélyban egy kulturális központ korszerűsítést, a korábban már említettek Szintén fontos jó hírként említette a polvalósul meg, itt kap helyet a Molnár József- szerint – sorolta a polgármester. Ugyan- gármester a gyerekek számára indított – az
hagyaték, egy helytörténeti kiállítás, benne csak a forráshiány miatt elutasított pályá- önkormányzat által finanszírozott, tehát
az egykori termelőszövetkezet emlékeivel. zatok között kell említeni a Fő út páratlan a szülők számára ingyenes – néptánc- és
Sikerült megszerezni a TSZ-alapítók tab- oldalának térkövezésére és parkolók kiala- balettoktatást, melyet mára csaknem hatlóit a Földváry-kastély tulajdonosától, szá- kítására eadott támogatási kérelmet, vala- van nagyrédei gyermek vesz igénybe. Timos TSZ-időkből származó relikvia is az mint a művelődési ház külső megújítására
önkormányzathoz került, az elnöki iroda és energetikai korszerűsítésére beadott 38 zenöt fiatalnak pedig a tehetséggondozó
berendezéseinek egy részét pedig – szintén milliós pályázatot, amelyhez egyébként 12 programban, hétnek az ösztöndíjprogram
a kiállítást gyarapítandó – megvásárolja az millió forint saját pénzt rendelt volna hoz- keretében nyújt támogatást az önkormányzat.
önkormányzat. A teljesen megújuló Fáy- zá az önkormányzat.
kastélyban időszaki kiállítások – remélhe- – A legnagyobb szívfájdalmunk, hogy – Az év történéseiről részletesen szó
tően gyakorta helyi alkotók munkáiból – is az óvodakorszerűsítésre és a bölcsőde ki- esik majd a falugyűlésen, mindenkit vávárják majd az érdeklődőket, de gyermek alakítására beadott 160 millió forintos pá- runk november 29-én a művelődési házés felnőtt alkotótáborok helyszíne is lesz lyázatunkat is elutasították. Erre a beruhá- ba – tette hozzá végül a polgármester.
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Mert óvodásnak lenni jó….
Negyvenegy év példaértékű munka után Király Istvánné
Pirike óvónéni megérdemelt nyugdíjazását kezdte meg, helyét a vezetésben a kollektíva tagja, Kovácsikné Groszmanek
Krisztina vette át. A Nagyrédei Kastély Óvodában a
2017/2018-as tanévet 89 óvodás és 12 családi bölcsődés gyermek kezdte meg 2017 szeptemberében. A nyári zárva tartás
alatt karbantartási munkálatok történtek, a konyha festése és
világításának cseréje, a nevelői szoba felújítása, az udvari kerítés tartóelemeinek cseréje, az udvari játékok ellenőrzése és
javítása, a korhadt tetőlécek cseréje.
Éves munkatervünknek megfelelően aktív programokkal
várjuk idén is az óvodásainkat. Szüreti projektünk keretében
kirándulást tettünk a Bárdos és Fia Pincészetben, a szülők
aktív közreműködésével megtapasztalhatta minden gyermek

a szüret hangulatát. Záró eseményként fergeteges vigasságot
tartottunk óvodánk udvarán, ahol a gyerekek munkájának
köszönhetően préselt mustot kortyolhatott minden kedves
vendégünk. A jó hangulatról a táncházunk is gondoskodott.
A takarítási világnapon kesztyűs kézzel bántunk a falu szemetével, hiszen dolgozó gyermekeink tisztára varázsolták a
falu játszótereit és az óvoda környékét. A nagyrédei szüreti
napon népviseletbe öltözve, felvonulással elevenítettük fel

a hagyományokat, de szórakozás mellett a szórakoztatásról
is gondoskodtak táncos lábú palántáink, hiszen az óvónénik
vezetésével látványos és szórakoztató műsorral léptek a publikum elé. Óvodánk programjában kiemelt feladatként jelenik
meg a környezeti nevelés. Nagy örömmel tettünk eleget az
Egererdő Zrt. meghívásának, és nem csalódtunk idén sem,
hiszen izgalmas, érdekes programon vettünk részt az erdészeti nyílt nap alkalmával. Büszkék vagyunk rá, hogy részesei lehettünk a magyarországi faölelési kihívásnak. Az
állatok világnapjáról sem feledkeztünk el, óvodánkban kutyabemutatón ismerkedtünk a négylábúakkal, ugyanakkor
bábszínház, arcfestők varázslata, ugrálóvár is emlékezetesebbé tette „állati jó hetünket”. A csoportok szépen összeszoktak, egyre kevesebb a szülők után hüppögő gyermek, lassan
mindenki elhiszi, hogy óvodásnak lenni jó.
Ezért nyugodt szívvel indultunk el egy közös ölelkezésre, Gyöngyösre a Belváros térre,
az ölelés világnapja alkalmából. Mivel óvodánkban vegyes életkorú csoportok vannak,
igyekszünk olyan programokat is biztosítani,
melyekben az azonos életkorú gyermekek
tevékenykedhetnek együtt. Ilyen jellegű elfoglaltságaink a gyermektánc, a játszóház,
a kézműves foglalkozás és a zeneovi. Óvodánkban lehetősége van a középsős és nagycsoportos gyerekeknek a hittanoktatás alapjaival megismerkedni. Nagy sikernek örvend
az önkormányzat által 100 százalékban támogatott balett- és néptáncoktatás is, melyet
óvodásaink helyben vehetnek igénybe, Besze
Zsófia és Albunovics Milán vezetésével. Egy
sikeres pályázatnak köszönhetően, minden
csoportunkból egy óvónéni a LEGO által
szervezett továbbképzésen vett részt két napon át Budapesten, ahol rengeteg új fejlesztőjáték-ötlettel gazdagodtunk és
ehhez a tárgyi feltétel is adott, hiszen a LEGO-állományunk
is jelentősen gyarapodott.
Az előttünk álló időszakban is rengeteg program várja a
gyermekeinket, óvodai kollektívánk mindent megtesz annak
érdekében, hogy derűs vidám légkörben élményekben gazdagon teljenek az óvodás évek.

III. Pulya Palóc Parasztolimpia
Az idén szeptember 23-án rendeztük
a Pulyaolimpiát.
Már péntek délután kijelöltük a 14 állomás helyszínét. Másnap korán reggel
helyére kerültek a szükséges eszközök
is. Az olimpiai láng meggyújtása és az
olimpiai induló eléneklése után kezdetét vette a versengés.
Érkeztek csapatok Lőrinciből, Gyöngyöshalászról is. Iskolánkat 6 csapat
képviselte. Jókedv, derű, nevetés hallatszott minden állomásról. Volt itt létrában futás, rönkhajítás, csizmarúgás,
tojásszedés tyúk alól, puttonyos váltó,
kapóstojás, tragacsos almaszállítás,
kumpérhajítás gerebenre, diótörés,
szörplopó, sutyingázás, koszorúdobás, nyúlsacc, gombvarrás. Az idén

sikerült megszerezni az egyik
rédei csapatnak az első helyezést. De igazi nyeremény
a jó hangulatú együtt töltött
délelőtt volt. Célunk pedig
pont ez volt. Azaz a közösségi kapcsolatok erősítése és a
hagyományok felelevenítése,
ápolása.
Köszönet minden versenyző
gyereknek és lelkesen szurkoló szüleiknek. Köszönet a
résztvevő pedagógusoknak, a
hagyományőrzőknek, a Benedek Gyümölcsfarmnak.
				
Rédei Gabriella
tanítónő
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Nyertes Hungarikum Pályázat
Nagyréde Nagyközség Önkormány
zata 2017 júliusában nyújtotta be támo
gatási kérelmét a Földművelésügyi Mi
nisztérium Hungarikum Bizottságának
pályázati kiírására a Molnár József
Művelődési Ház munkatársainak köz
reműködésével. A felhívás több támo
gatási célterületet is megjelölt, melyek
nél eltérően határozták meg a pályázók
körét és az igényelhető támogatás ös�
szegét, viszont a célterületek támoga
tási intenzitása egységesen 100%-os
volt, önerőt nem igényeltek.
A bizottság a magyar értékek, hagyo
mányok gyűjtését,
illetve átörökítését és
népszerűsítését hatá
rozta meg a felhívás
legfőbb
céljának.
Önkormányzatunk a
megadott feltételek
alapján egy célterü
leten nyújthatott be
kérelmet, maximum
2.000.000 Ft-ig ter
jedő költségvetéssel.
Az igényelt támoga
tást olyan programok
és
rendezvények
megvalósítására for
díthatják a nyertes
pályázók (a kérelem benyújtásának
napja és 2017.12.31. között), melyek a
település, a térség értékeit, hagyomá
nyait ismertetik meg a résztvevőkkel.
Nagyréde a 2017.09.22-24. között
megrendezett Szüreti Napok szerve
zésére és lebo
nyolítására két
millió forintos
kérelmet nyúj
tott be a mi
nisztérium felé.
A Hungarikum
Bizottság a pá

lyázati
anyagot
hiány
pótlás
nélkül
megfe
lelőnek
találta, és
pozitív elbírálással fogadta el az önkor
mányzat kérelmét. A pályázat népsze
rűsége miatt a tervezettnél jóval több
igény érkezett a minisztérium felé,
ezért a bizottság csökkentett összegű
résztámogatások megítélésével igyeke

zett minél több programot támogatni.
Nagyréde Nagyközség Önkormányza
ta 1.100.000 Ft összegű résztámoga
tásban részesült, az összeget pedig az
előadásokra és a technikai feltételek
biztosítására egyaránt elszámolhatja a
bizottság által elfogadott költségvetés
szerint.
A Földművelésügyi Minisztérium tá
mogatásával és önkormányzati önerő
hozzáadásával egy sokszínű, színvona
las háromnapos rendezvény valósulha
tott meg, melyen az esős, őszi idő elle
nére sokan részt vettek.

A sziklakórházban jártunk
A 7. és 8. osztály október 13-án látogatást tett a budapesti sziklakórházban.
A múzeumlátogatás egy film megtekintésével kezdődött, mely a kórház történe
tét mutatta be röviden.
Utána két csoportban, idegenvezetéssel jártuk végig a folyosókat, a kórház ter
meit, végül az atombunker rész következett, ahol felkavaró tárgyakat, képeket
láthattunk a hirosimai atomtámadás idejéből, valamint a túlélők rajzait és a világ
több pontján hajtogatott origami madarakat, melyek az együttérzést hivatottak
szimbolizálni.
Tanulságos és emlékezetes kirándulás volt.
Köszönjük!
A 7. osztály lányai

e

k

Állatok világnapja
Az állatok napját 1931 óta ünneplik vi
lágszerte. Ez a nap Assisi Szent Ferenchez
köthető, aki híressé vált állatszeretetéről,
természetközeli, egyszerű életmódjáról.
E nap célja felhívni a figyelmet a vadon
élő állatok védelmére, a felelős háziállattar
tásra, az ember-állat együttélés szabályaira.
A legfőbb üzenet, hogy egész évben éljünk
harmóniában a természettel, környezetünk
kel és a minket körülvevő élőlényekkel.
Az állatok világnapja alkalmából isko
lánkban színes programokat szerveztünk a
gyerekeknek.
A tanítási órák után közös énekléssel
kezdtük az udvaron, természetesen állatos
énekkel: a „Házasodik a tücsök” dalban
rengeteg ismert állat hangzott el. Majd rö
vid testmozgás következett: gólyalábon ál
lás, békaugrálás, medvejárás.
Ezt követően az alsós osztályok a tanter
meikben rajzoltak, plakátokat alkottak vad
állatokról, háziállatokról, papírzacskóból
állatbábokat festettek, ragasztottak, origa
mi papírhajtogatással ugró békát készítet
tek. A felsős osztályok pedig, a tantermeket
bejárva, érdekes feladatokkal találkozhat
tak: állatos találós kérdések, közmondások,
tesztkérdések háziállatokról és vadállatok
ról, hang- és nyom-felismerés, állatos szó
kereső angolul, ismertető híres állatokról:
köztük Kincsemről, Mancsról, Lajka ku
tyáról, Kántorról és Dolly bárányról.
Délelőtt kisállatkiállítást lehetett megte
kinteni a napközi egy tantermében. Volt ott
süni, teknős, hörcsög, vízi csiga, csincsilla,
törpe nyuszi, szakállas agáma, kaméleon és
még kígyó is. Köszönet érte a kis gazdik
nak (és a szülőknek), akik lehetővé tették,
hogy iskolánk valamennyi gyermeke test
közelből megfigyelhette, megismerhette
ezeket az állatokat.
A programok zárásaként újra az udvaron
találkoztunk, ahol minden gyerek nagy
örömére Bozsik András (az Új Nap Egye
sület munkatársa) és kutyája, Szusi várt
minket. Szusi egy golden retriever fajtájú
mentőkutya. András a munkájáról, a kutyá
jával közös embermentésekről mesélt, vala
mint fontos dolgokat mondott el a kutyák
tanításáról. Szusi be is mutatta a kért paran
csokat, még az elbújtatott kisfiút is kikutat
ta, és hangos ugatással jelezte gazdájának.
Megígérték, hogy hamarosan visszatérnek
hozzánk és akkor majd a helyes állattartás
ról és gondozásukról tart előadás.
Az állatok világnapjának üzenete az, hogy
az állatok boldogabbá, szebbé teszik min
dennapjainkat. Mi is reméljük, hogy em
lékezetes, szép napot szereztünk a gyere
keknek és mindenki megtalálta a számára
legkedvesebb programot!
Sánta Éva
DÖK patronáló tanár
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Egyéves a gondozási központ

„Az élet tartalmát a nagy feszültség, az alkotás pillanatai jelentik,
nem pedig a létezés kalendáriumi
időszaka.” 		
(Márai Sándor)

Engedje meg a kedves olvasó, hogy elmondjam miért is ezzel az idézettel nyitom meg a Nagyrédei Gondozási Központ híreit. Nem az elmúlásról szeretnék
önöknek írni, attól függetlenül, hogy
nemrégiben sokan látogatták meg elhunyt
szeretteiket a temetőkben, és attól is függetlenül, hogy őszi időszakban vagyunk
amikor megnyugszik, megpihen a természet és elmúlik az a zsongás, amit a nyár
és a bizsergető tavasz ad számunkra.....
Sokkal inkább a létezésről szeretnék
önöknek írni, hiszen lassan egy éve, hogy
megkapta a működési engedélyt a Nagyrédei Gondozási Központ.
„Kalendáriumi időszakban” számítva
bizony nagyon csekélynek tünik, mintha egy csecsemőről beszélnénk, és igen,
vannak dolgok amikkel még gyerekcipőben járunk, hiszen az első évben szerezzük a tapasztalásainkat, minden esemény
először történik az intézmény életében,
először éljük meg, először ízleljük, szagoljuk, tapintjuk, először járjuk be az utat
és törjük a mezsgyét.
Azonban, ha a „létezést az alkotás pillanataiban és a nagy feszültségek megélésében” mérjük, bizony már száz esztendősnek is nevezhetjük magunkat. Ez a „száz
év” rengeteg alkotással, a szó pozitív értelmében feszültséggel töltődik ki.
Kezdetben csak pár bátor és kíváncsi
ember kereste fel a gondozási központ
nappali ellátás szolgáltatást biztosító idősek klubját, ma már elmondhatjuk, hogy
amikor minden klubtagunk egyszerre jelen van, szívünk szerint kirúgnánk a ház
oldalát, hogy kényelmesebben elférjünk.
A klubtagokat rendszeres programokkal
várjuk, mint például: torna, vérnyomásmérés, olvasás, felolvasás, kreativitás fejlesztő manuális tevékenységek, mentális
fitten tartásra ösztönző játékok, készségfejlesztő, ügyességi programok, kirándulások, apró és óriási beszélgetések, az
aktuális ünnepek alkalmából közös megemlékezések.
Már idén ősszel is sok minden történt
a klubban, hiszen részt vehettünk egy
idős és senior korúaknak megrendezett
sportversenyen Gyöngyösön, melyet az
esélytelenek boldog nyugalmával nyertek meg a versenyzők. Azért írom így,
hiszen úgy indultunk neki, hogy „csak”
szemlélődünk és nagyon szurkolunk... az

A Nagyrédei Gondozási Központ a napélet azonban mást hozott, ott a helyszínen
annyira megjött a kedve a klubtagoknak a pali ellátáson kívül még két alapszolgáljátékhoz, hogy úgy döntöttek, mégis ver- tatási tevékenységet biztosít a településen
senyeznek. Hihetetlen örömmel és büsz- lakók számára. Az egyik szolgáltatás a
keséggel töltött el mindenkit az, hogy a szociális étkeztetés amit kora, egészségi
Nagyrédei Gondozási Központ hozhatta állapota és szociális helyzetéből kifolyóel a vándorserleget, mivel megnyertük a lag, a szociális törvény és a helyi rendelet
versenyt. Nagy lendületet adott a csapat- előírásainak megfelelően, vehetnek igénynak az is, hogy több tagunk is folyama- be az érdeklődők. Elmondható, hogy az
tosan szurkolt, és a verseny alatt végig eltelt közel egy év alatt szinte megduplákitartóan mellettünk állt a polgármester zódott a szociális étkezők száma. Az ételt
asszony is, aki sok biztatást nyújtott a a Nagyrédei Kastély Óvoda főzőkonyrésztvevőknek. A másik nagy esemény a hája biztosítja az ellátottak számára. Az
történelmi szempontból is nagyon fontos együttműködés során nagy örömünkre
október 23-ai ünnepi megemlékezés és az szolgál az, hogy élelmezés vezető as�azt követő napon is ünnepi megemléke- szony szívén viseli a visszajelzéseket és
természetesen
zés (nem, nem
a törvényi előrontottam el és Elérhetőségeink:
írásokat betartismétlem ön- 3214 Nagyréde, Atkári u. 9.
va, igyekszik
magam, hiszen) tel.: 37/506-073
dupla születés- email: gondozasikozpont@nagyrede.hu olyan étrendet
összeállítani,
napot ünnepelhogy a szocihettünk, mivel
ális étkezést
két klubtagunk
is október 23-án született, és természete- igénybe vevők is teljes megelégedésére
sen emellett sem mehettünk el szótlanul, szolgáljon a fogyasztásra felkínált ebéd.
köszöntés nélkül. És nem hagytak min- A Gondozási Központ harmadik szolgálket köszöntés nélkül a Bokréta nyugdíjas tatása a házi segítségnyújtás, aminek keklub tagjai sem, hiszen mint vadász a rej- retein belül az otthonában látjuk el a szoltekéből, úgy bukkantak fel egy délután, a gáltatást igénybevevőt. A háziorvosokkal
még be sem fejezett ebéd közben, amikor együttműködve, a gondozási szükséglet
házi készítésű életfa torta és Sánta Pisti vizsgálatnak, az illető egészségi állapotáharmonikakíséretével, és csodálatos da- nak megfelelő ellátást biztosítjuk. Célunk
lok előadásával, Deák Istvánné Pirkó és az, hogy legalább megőrizzük addigi állapár „bokrétás” hölgy szavakban kifejez- potát, ahol lehet képessé tegyük, javítsuk
hetetlen meglepetést okozva köszöntöt- fizikai, egészségi, mentális, szociális állatek minket az intézmény fennállásának potát a házi segítségnyújtásban részesülő
közelgő első évfordulója alkalmából. ellátottnak. A szociális étkezésért és házi
Ott és akkor és onnantól fogva tudjuk és segítségnyújtásért a helyi rendeletben
érezzük, hogy valami láthatatlan nagyon megállapított gondozási díjat kell fizetni.
szoros kötelék is összetart most már min- Térjünk vissza ez intézmény első szüleket, a Bokrétát és az idősek klubját, hálás tésnapjához, ahhoz amikor úgy döntött a
szívvel köszönjük a meglepetést.
képviselőtestület, hogy létrehozza, ahhoz
A klub programjait színesítik a település amikor az épületbe nem kevés anyagi
iskolájának és óvodájának gyermekei által forrást biztosítottak, ahhoz, hogy átalaelőadott műsorok. A Nagyrédei Kastély kították, engedélyeztették, létrehozták és
Óvoda óvodásai, és a Nagyrédei Szent használhatjuk és kitöltjük és megtöltjük
Imre Általános Iskola diákjai örömmel élettel alkotással feszültséggel és rengejönnek intézményünkbe és köszöntik a teg munkával.
klubtagjainkat, szívvel-lélekkel érdeklőd- Bíztatni tudom a nagyrédeieket, jöjjenek az idősek felől. Ezúton is szeretnénk nek bátran, használják, éljék, próbálják
kifejezni hálánkat a két intézmény veze- és vegyenek részt a Gondozási Központ
tőjének, Kovácsikné Groszmanek Krisz- életében, hiszen Önöknek, Önökért jött
tinának és Balázsné Kelemen Erikának létre. Nyitottak vagyunk és befogadóak,
az együttműködésért, támogatásért, se- az időseket nem elzárni akarjuk, hanem
gítségnyújtásért.
kinyitni minden új, és hagyományos, friss
A programok döntő többségéről a tele- és avítt, modern és régi dolog, gondolat,
pülés honlapján tájékoztatjuk az érdek- program és tárgy felé. Megmutatni mi
lődőket, sok fotóval illusztrálva azt, amit volt, mi van és elmélázni, mi lesz... mert
lesz, rajtunk nem múlik.
szavakkal nagyon nehéz leírni.
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A szabályokat be kell tartani
(Folytatás az 1. oldalról)

Igazából részletes rendeleti szabályozás nélkül is egyértelműnek kellene
lennie, hogy tüzet felügyelet nélkül
sem bel-, sem külterületen nem szabad
hagyni, s belterületen kizárólag úgy lehet égetést végezni, hogy az másoknak
ne okozzon kellemetlenséget.

Szintén sok félreértés forrása a közterületen lévő árkok és átereszek
tisztántartása, a növényzet kezelése.
Ugyancsak a közösségi együttélés
szabályairól szóló rendelet mondja ki,
hogy a ház előtti vízelvezető árok tisztán tartása, karbantartása az ingatlantulajdonos feladata.
Az árokban lerakódó sankot a tulajdonosnak kell kitakarítania, és az elszállításáról is gondoskodjon.
Sajnálatos módon a trágyaelhelyezés
is gyakorta problémás, már csak illendőségből is figyelembe kellene venni,
hogy ne a szomszéd ablaka alá építsenek némelyek trágyadombot...
Szintén szabályozza a
helyi rendelet a zajvédelem kérdéseit is, ennek egyik sarokpontja, hogy a hangosítást
igénylő zenés-táncos
rendezvényeket a polgármesteri hivatalban
be kell jelenteni.
Minden ingatlannak
igénybe kell venni a
hulladékszállítást - ez
ugyancsak egy sarkalatos pont.
És sajnálatos módon
ehhez kapcsolódik, hogy a temetői
szeméttároló konténerekbe csak a sírhelyekről lekerülő hulladékot szabadna
tenni. Építési törmeléket, háztartási
szemetet, romlott befőttet, megunt ruhát - ezekre mind-mind volt már példa ne a temetői konténerekbe hordjanak...
A sírhelyek felújításakor keletkező hul-

ladékot pedig a felújítónak kell elszállíttatnia.
Egymás életét megkönnyítendő is be
lehetne látni - rendeleti szabályozás
nélkül is - hogy a szűkebb utcákban
lehetőség szerint ne az úton, hanem a
kapubejárókban, vagy az udvarokon
parkoljanak, így biztosítva mások akadálytalan közlekedését.
A háza előtt mindenki köteles tisztán tartani a járdát, a kapubejárót, télen a havat
elsöpörni, a jeget letakarítani.
A vegetációs időszakban a benyúló bokrokat megmetszeni, a
növényzetet karbantartani, a gyommentesítésről gondoskodni
- ehhez azonban vegyszer nem használható.
Ugyancsak tilos permetlevet akár a csapadék- akár a szennyvízcsatornába juttatni, s tilos az esővíz bevezeése is a
szennyvíz-hálózatba. Gyakorta ugyanis ez okozza a rendszer túlterhelését.
Dr. Bálint Edina Ida jegyző hangsúlyozta: az önkormányzat ellenőrzéseket
folytat, és a szabályokat megszegőket
először felszólítja a szabálykövető magatartásra, s ha ez nem hoz eredményt,
akkor bírságot szab ki. A lakóközösség
együttműködésére is szükség van a renitensek kiszűrésében, épp ezért fontos,
hogy aki bármilyen szabálytalanságot
tapasztal, az munkaidőben jelezze a
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Startmunka
mintaprogram
Az idei évben a startmunka program
négy területre felosztva működik, tizenhat dolgozóval, akik közül négyen tartós
betegállományban vannak.

Kertészet

A kertészeti ágazatot 2017-ben visszaszorítottuk kettő darab 100 négyzetméteres fóliára. A csökkentés oka a munkaerő
hiánya, a kertészetben dolgozó emberek
versenyszférában való elhelyezkedése.
Fő növényeink: uborka, paprika és paradicsom. Ezeket a zöldségeket az óvodai
közkonyha használja fel.

Állattenyésztés

2017-ben is zavartalanul működött az
állattenyésztés. A mangalicatelepen az
idén is bővültünk és fejlesztettünk. A
telephelyen épült két új karám, a köny
nyebb szétválasztás miatt. Bevezetésre
került a villamos áram is, ezzel is segítve
a kint dolgozókat. Hat anyát terveztünk
szaporításba bevonni, ez sikerült is. Az
idei szaporulatunk 36 malac lett. Az előző évi malacainkat süldőként sikerült értékesítenünk, a megmaradt állományunkat 120-150 kg-os hízóként próbáljuk
értékesíteni.
Állattenyésztésen belül neveltünk még
három Limusin bikát is, amelyeket eladtunk. Ezt folytatva az idei év őszén beszereztünk újabb 3 darab marhát.

Szántóföldi növénytermesztés

Szántóterületeinken a Nagyréde Agrár
Kft. és Garai László egyéni vállalkozó
végez bérmunkákat. Az idei évben árpát
és búzát termeltünk, 40 hektáron. A termény nagy részét az állatok takarmányként hasznosítják, a fennmaradó felesleget pedig értékesítjük.

Szőlőtermesztés

polgármesteri hivatalban DravnyikKelemen Péternél (30/505-4055), munkaidőn kívül pedig a polgárőrségnek
(Ivánkovics Zoltán - 30/621-4277). Az
is segítség, ha - például a szabálytalan
égetésről - fényképet, rövid leírást készít
a bejelentő, mert ennek alapján is megkezdheti az eljárást a hivatal.

Szőlőterületünk 4,5 hektár, ami nagyon
széttagolt kis darabokból áll. Ezeket a
szőlőterületeket az NFA-tól béreljük. A
szőlők életkorából adódóan egyre több
a tőkepusztulás, a támrendszer is egyre rosszabb. Ezekből adódóan csökken
a termésünk, és egyre nehezebb a gépi
munkák végrehajtása, még több kézi
munkaerőt igényel az ültetvények művelése.
Ebben az ágazatban is láthatóvá vált a
munkaerőlétszámunk csökkenése. Ez a
szüret alkalmával mutatkozott meg a legjobban, amikor is a hivatali dolgozóknak
is be kellett segíteniük a betakarításba.
A szőlőtermésünket a Nagyrédei Szőlők Kft-nek értékesítettük.
Dravnyik-Kelemen Péter
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Csanak Citerazenekar

A Csanak Citerazenekar 2012 márciusában alakult 12 fővel, mára 18 főre emelkedett a létszámunk, tagjaink között gyerekek és idősebbek egyaránt szerepelnek. A zenekar vezetője Balogh Éva és Bódi György, aki egyben az országos
hírű Pannónia Citerazenekar tagja és művészeti vezetője is. Az együttes célja a
magyar citerazene felelevenítése, őrzése és továbbadása községünkben.
A 2017-es évben meghívott vendégei voltunk a Nagyrédei Egyházközség által
szervezett Keresztény Bálnak. Idén immár harmadik alkalommal vettünk részt
a Rózsaszentmártoni Citerás Találkozón, továbbá először volt lehetőségünk a
Nagykaposi Nemzetközi Citeratáborban bővíteni tudásunkat.
Szeptemberben a helyi Szüreti Napokon, mint minden évben, most is zenélhettünk, a program állandó fellépőiként. Ezek a rendezvények teszik lehetővé

számunkra, hogy bemutathassuk
egész éves munkánk eredményét.
Sikereinkhez nagyban hozzájárult Nagyréde Község Önkormányzatának önzetlen támogatása, amit ezúton is köszönünk.

Nagyrédei Férfi Dalárda
A Nagyrédei Férfi Dalárda a helyi Molnár József Művelődési Ház kulturális csoportjaként – közösségi kezdeményezésre – 2014 szeptemberében alakult. Elsősorban a férfi
virtus és énekes hagyományok – bordalok, mulatók, katonadalok, betyárdalok, bujdosók, pásztornóták – bemutatását
tűzték ki célul. Céljuk a magyar paraszti népzenei hagyományok szépségének bemutatása és megszerettetése, hogy
az újra közösségteremtő erőt jelentsen, és a mindennapi élet
szerves részévé válhasson. A saját hagyományaikon
kívül örömmel mutatják be más népcsoportok, települések dalait is. Jelenlegi tagságuk 12 fő. Próbáik
heti rendszerességgel, jó hangulatban telnek.
Vezetőjük Kovács Zoltánné Lajos Krisztina, Országos Népzenei Gálán többszörös KÓTA Nagydíjas,
Vass Lajos Nagydíjas, kiemelt Arany minősítésű,
Kárpát-medencei Hajnal Akar Lenni verseny-győztes
népdalénekes, aki népzenei tudását a Hagyományok
Háza népdalos mesterkurzusain, népzenei táborokban, adatközlők hallgatásával, népzenei anyagok tanulmányozásával mélyíti.
A Dalárda mesterének és küldetésének tekinti a
magyar népdal hiteles közvetítőit és közvetítését,
hogy az ének újra közösségteremtő erővel szolgáljon, az esztétikum, a lelki oldások-kötések magas
fokú megnyilvánulása lehessen a mai kor emberének
is. A dalárda eddigi bemutatkozásai: nagyrédei közösségi
ünnepeken, Gyöngyösön szüreti napokon, Abasári Katonafesztiválon, szücsi, hatvani, turai ünnepeken, meghívásra Gyulafehérváron, Magyarlapádon, regölés Nagyrédén,
Jászárokszálláson, Zaránkon, Tarnaörsön. 2016 júniusában
Egerben KÓTA Népzenei Minősítőn dicséretes fokozatot
szereztek, az idén november 19-én pedig országos ezüst

fokozatot szereztek. 2017-ben a Tisza ’83 Népzenei Minősítőjén kiváló szereplésükkel Arany fokozatot és Fesztivál
Nagydíjat érdemeltek.
Rendszeres próbáik helyszíne, időpontja:
Nagyréde, Molnár József Művelődési Ház,
minden pénteken 17:00 – 18:30.

A minősítő után a regölésre készülünk, melyet nagy sikerrel kezdtünk el az elmúlt években településünkön is.
Szeretettel várunk próbáinkon új tagokat is!
Kovács Zoltánné Lajos Krisztina
dalkör vezető (0630/4857830)
és a dalárda tagjai
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Virtus Kamara Táncegyüttes évértékelő
Együttesünk 2010-ben alakult, 2014
óta dolgozunk Nagyrédén a Művelődési Házban. Fő feladatunk a Kárpát-medence néphagyományainak gyűjtése,
bemutatása és megőrzése. Megalakulásunk óta számos nívós rendezvényen, versenyen vettünk részt. Folklór
műsoraink repertoárját erdélyi és kismagyarországi táncok alkotják. Minden évben törekszünk újabb, előadássokkal elkápráztatni közönségünket és
igyekszünk újabb célokat elérni, amivel öregbíthetjük Nagyréde és együttesünk hírnevét.
2017. nagyon eredményes év volt csapatunk életében. Több, mint 60 fellépést tudhatunk magunk után, értékőrző
kisfilm elkészítését,
külföldi turnékat és
az utánpótlás kinevelés elindítását. Közel
50 gyermek kezdett
el táncolni a balett és
néptánc foglalkozásokon nagy örömünkre.
A gyermekek kedvükre sajátíthatják el
e két műfaj legjavát.

Külföldi barangolásaink:

9. o.

2017 májusában az ukrajnai Odesszában rendezték meg a Magyar Napok
keretein belül a Paprika Fesztivált. A
fesztivál célja az volt, hogy az érdeklődők a három nap alatt megismerjék
a magyar kultúrát, a folklórt, a hagyományt és természetesen a világhírű magyar konyhát. A Nagykállói Silvatica
Zenekar és a Nagyrédei Virtus Kamara Táncegyüttes a Magyar Kormánytól
és a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és
Iparkamarától kapta a felkérést, hogy
ezen a neves rendezvényen képviseljük
Magyarország kultúráját. Produkcióink három napon keresztül szórakoztatták a fesztivál embereit és mutatták

time, operett, gitárművész koncertje,
este tűztánc. A vásártéren találkozhattak a magyar kézművesek legjavával,
magyar melegkonyha várta ínyencségekkel a vendégeket.
Mint minden évet a 2017-es esztendőt is egész estés előadással zárjuk.
A műsor a karácsonyi ünnepkör szokásait mutatja be. Célunk, hogy a mai
rohanó világban, tisztában legyen vele,
mind gyermek, mind felnőtt, hogy régen a paraszti kultúrában mindennek
volt miértje. Nem csak hagyományokat
vonultatunk fel, igazán szép, meghitt
karácsonyi üzenetet szánunk nézőinknek a fa alá. A zenei és táncbetéteket a
"Karácsony Szellemének" prózái kötik

be, hogy milyen is az igazi magyar virtus.
Művészeti vezetőink Besze Zsófia
és Albunovics Milán Németországban folytatták külföldi utazásaikat.
Műsoraikat ismét a Silvatica Zenekar
muzsikájával láthatták a fesztiválra látogatók. Először került megrendezésre – a Hungaro EvenTeam Kft.
gondozásában – Frankfurtban a „Magyar Kulturális Napok”. A rendezvény
Frankfurt belvárosában, a Rossmarkt/
Hauptwache-n 2017. júliusában négy
napig várta a magyar és német közönséget. A téren felállított színpadon az
egész napos műsorok a magyar tradíció és kreativitás jegyében zajlottak.
Volt autentikus néptánc, népzene, rag-

össze és teszik teljessé. Így a néző nem
csak látja az adott szokásokat, hanem
teljes körű magyarázatot is kap mellé.
Az előadáson láthatnak majd, betlehemest, regölőket, pásztorok vesszőhordását, István napi köszöntőt és az
is kiderül majd a Luca-székről, hogy
hogyan láthatjuk meg a falu boszorkányait.
Várunk mindenkit szeretettel 2017.
12. 17-én 18:00-tól a Nagyrédei Molnár
József Művelődési Házban. Készüljünk együtt a Karácsonyra egy igazán
különleges előadással.
Albunovics Milán
Művészeti vezető
Besze Zsófia
Művészeti asszisztens

Kankara film:

A Virtus Kamara
Táncegyüttes és a
Credo Media filmre
vitte Balázs Miklós
'Kankara' gyermekkori lakodalmas történetet, melyben a néző
15 percben összesűrítve visszatekinthet
egy múltbéli századra. Kankara történetei
nagyon értékesek, tanulságosak az utókor
számára, hisz mind
a letűnőben lévő hagyományainkról szólnak. Egy zenészdinasztia akik több ezer lakodalomban
muzsikáltak, kiszolgálták nem csak
Nagyréde, hanem egész Heves megye
zenei igényeit. Hajnaltól hajnalig tartó hobbi, munka, hivatás lett nekik a
muzsikálás. Többszáz történetből kiemelve a Magyar Banda egy igazán izgalmas napját láthatjuk megelevenedni
Kankara anekdotájából. A forgatás a
zsellérháznál illetve a falu több helyszínén zajlott.
A filmbemutató május 13-án volt
Gyöngyösön a Cinema Bridge Mozi
egyik termében.
Együttesünk 2018-ban is tervezi
újabb, nagyrédei emberekről szóló értékőrző kisfilmek elkészítését.
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Őszinteség, felelősség - idősek köszöntése
Nagyréde szépkorú lakóit
köszöntötte az önkormányzat, külön is megemlékezve
azokról, akik idén ünnepelték vagy ünneplik 50. vagy
60. házassági éfrodulójukat. A jubiláló párok közül
többen meg is erősítették
évtizedekkel ezelőtti fogadalmukat.
– Sokszor elgondolkodom azon: vajon kik azok, akikért a legnagyobb
felelősséggel tartozik egy település
vezetése? Kik azok, akik különös figyelemre, törődésre, segítségre és elismerésre méltók? S mindig arra jutok:
főként a gyerekek és az idősek azok,
akikre különösen oda kell figyelnünk.
S nem csak azért, mert koruknál fogva
még vagy már gyámolításra szorulhatnak. Hanem azért, mert ők azok, akik

Bakos György és Barta Mária hatvan éve kötött házasságot

megkönnyítésére megteszi mindazt,
ami erejéből telik. És büszke arra is,
hogy Nagyréde idősei ezt értékelik,
hogy ahogyan a falu vezetése őket, úgy
ők is magukénak érzik a falut, a közösséget, és viszonozzák a jót: tanáccsal,
jó szóval, türelemmel, törődéssel.
Az óvodások, iskolások és az intézményvezetők kórusának műsora előtt a
falu legidősebb polgárait és a jubiláló
házaspárokat külön is köszöntötték.
A legidősebbek közül egyedül a 97

Búzás Gábor és Faragó Piroska; Kiss
József és Bene Matild; Nagy András és
Hevér Anna; Nagy Zoltán és Fehér Veronika Julianna.
Az „ötvenesek” közül Molnár Lajos
és Gácsi Matild, valamint Szarka Miklós és Kaszás Julianna meg is erősítették fél évszázaddal ezelőtti fogadalmukat.
A hatvanadik évfordulót 2017-ben ünnepelte Márkus Tibor és Barna Ilona,

esztendős Gácsi Szilárdné, Marcsa
néni tudott részt venni az ünnepségen,
ám “kortársai” – Kakas Pálné, Csontos
István, Markovics Márton – távollétükben is tapsot és jókívánságokat kaptak,
ajándékaikat pedig az önkormányzat
eljuttatja majd részükre.
Az ötvenedik házassági évfordulójukat ünneplő párok:
Bene Sándor és Jeszenszki Erzsébet;

ők sajnos szintén nem tudtak eljönni,
személyesen gratulálhatott viszont
mindenki az ugyancsak gyémántlakodalmas Bakos György és Barta Mária
házaspárnak.
Az ünnepi pillanatok után az önkormányzat szerény vendéglátással, majd
újabb műsorral kedveskedett az időseknek.

Gácsi Szilárdné, Marcsa néni 97 éves. Megígérte:
a századikat is együtt ünnepeljük

őszintén tudnak elfogadni, akik őszintén tudnak viszonyulni másokhoz,
akik őszintén képesek elmondani a
gondolataikat, kimutatni az érzéseiket.
Hiszen a gyerekek még őszinték, az
idősek pedig már azok – fogalmazott
köszöntőjében Siposné Fodor Judit polgármester a Molnár József Művelődési
Házban megrendezett ünnepségen.
Mint hozzátette, büszke arra, hogy
Nagyréde becsüli és megbecsüli idős
lakóit, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten segíti és támogatja a
szépkorúakat, hogy a mindennapjaik
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A papír nincs gumiból...
A Nagyrédei Hírlevél idei utolsó kiadását tartja kezében a kedves olvasó, s terveink
szerint nem csak idén, hanem ebben a formában is utolsó, hiszen jövőre más arculattal és más gyakorisággal szeretnénk papíralapon is eljuttatni a falu híreit a nagyrédeiekhez.
A nyomtatott kiadványban azonban - bármi legyen is a forma - a terjedelem mindig korlátozott. Ezért ajánljuk figyelmükbe a nagyrede.hu honlapot, ahol gyakori
frissítéssel, gazdag képanyaggal igyekszünk kiszolgálni mindazokat, akik Nagyréde
híreire, mindennapjaira kíváncsiak.
Kedvcsinálónak az utóbbi néhány hónap képterméséből válogatunk, afféle visszatekintésként a lassan véget érő esztendőre.
Találkozzunk jövőre is, papíron is, és online is!
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MEGHÍVÓ
Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
közmeghallgatással egybekötött

FALUGYŰLÉST
tart

2017. november 29-én, szerdán
17.00 órától
a Molnár József Művelődési Házban.

A fórumon Siposné Fodor Judit polgármester ad tájékoztatást a falu elmúlt
egy évéről és a következő év terveiről, majd a helybéliek közérdekű felvetéseinek, kérdéseinek megtárgyalása következik.

Minden érdeklődőt tisztelettel vár
Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete.

Zöldhulladék-szállítás
Nagyrédén 2017. december 2-án zöldhulladék-gyűjtést szervez a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi
tájékoztató szerint, a feleslegessé vált hulladékot
az adott napon reggel
7 óráig helyezzék ki az
ingatlan elé úgy, hogy
ezzel a közlekedés biztonságát ne zavarják, a
begyűjtő szállítóeszköz
által jól megközelíthető
legyen, ne járjon balesetvagy károkozás veszélyének előidézésével.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az időben ki nem helyezett hulladékért nem áll módunkban visszamenni!
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Ökölvívók sikerei

A Szőlőskert Nagyréde SC Ökölvívó
Szakosztályának versenyzője, Kosztovics Bianka a Kőszegen megrendezett Női Ökölvívó Magyar Bajnokságon serdülő kategóriában magyar
bajnok lett idén. (Egyébként ő az első
nagyrédei származású magyar bajnoka
a szakosztálynak)
Demény Mária szintén a Kőszegen
megrendezett Női Ökölvívó Magyar Bajnokságon felnőtt kategóriában
bronzérmet vehetett át.
Jeszenszki Dominik a Győrben megrendezett Ifjúsági Ökölvívó Magyar
Bajnokságon szintén az előkelő harmadik helyen végzett.
A szakosztály és Fehér Gyula
edző szeretettel várja a sportág iránt
érdeklődőket, az edzéseket heti 5 alkalommal hétfőtől péntekig 18 órától
20 óráig a Nagyrédei Tornacsarnokban
tartják.

Programajánló
(A programajánló nem teljeskörű, bővebb
információkért kérjük, rendszeresen kísérjék figyelemmel a település honlapját és
közösségi oldalát, valamint a kihelyezett
plakátokat.)

November 30: 16:00
Művelődési Ház - Kreatív Műhely ||
Téma: Adventi koszorúk készítése
December 17. 18:00
Művelődési Ház - „Karácsonynak
tájékán” || A Virtus Kamara Táncegyüttes évzáró műsora
December 22. 15:00
Művelődési Ház - Falukarácsony

Állandó programok:

Ingyenes balett- és néptáncoktatás
az önkormányzat támogatásával nagycsoportos óvodásoknak és iskolásoknak.

Új csoportos órák a fitneszteremben:
A zöldhulladék fogalmába tartozik a levágott fű, levágott faág, nyesedék, avar, Hétfőnként alakformáló óra 17:30tól, csütörtökönként gerinctréning
lehullott lomb, egyéb növényi részek.
A lehullott faleveleket és egyéb kerti zöldhulladékot műanyag zsákokban, a fa- 17:30-tól.
ágakat, nyesedéket maximum egyméteres darabokra vágva, kötegelve, átkötve
A Távol-Keleti Harcművészetek
kell előkészíteni.
Egyesülete minden szerdán 17 órától
Ingatlanonként 1 m3 hulladék kihelyezésére van lehetőség.
Nem szállítható el a veszélyes hulladékkal, háztartási hulladékkal, építési tör- tartja foglalkozásait a fitneszteremben
gyermekek és felnőttek
melékkel, egyéb hulladékkal kevert vagy szennyezett zöldhulladék.
számára egyaránt.
(Bővebb
informáNem kerül elszállításra a nem megfelelően előkészített, biztonságos rakodásra
ció: Barta Adrienn –
nem alkalmas hulladék.
06/20/580-3781).

