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Pályázati felhívás:
A mi 56-unk

A Nagyrédei Művelődési
Ház pályázatot hirdet „A mi
56-unk” címmel.

lettel, mely tartalmazza a
tárgy tulajdonosát, és minden további érdekes, hasznos információt.
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Bengyáló,
a leleményes
A Virtus Kamara Táncegyüttes
„Bengyáló a leleményes” című műsorát láthatták május 14-én a Nagyrédei Művelődési Házban. Nagy nap
volt ez a társulatunk életében, hiszen
sikerült egy olyan egyedülálló produkciót létrehoznunk, ami megállja
a helyét bármely színházi műfajban,
legyen az a kortárs tánc, az autentikus néptánc, vagy akár egy színdarab.
Ma már kezd eltűnni a mesék varázsa, az életmódunkból kiveszett az,
hogy csak szimplán összejöjjünk és
történeteket, meséket hallgassunk
egymástól.
Mindig is foglalkoztatott a cigány
kultúra. A zenéjük, a táncuk, és a

A pályamunkákat 2016. szept2016-ban nem csak az 1956-os ember 30.-ig kérjük eljuttatni
forradalom és szabadságharc, a Művelődési Házba
hanem a Nagyrédei Művelődési (3214 Nagyréde, Fő út 6-8.), az
Ház alapításának 60. évforduló- alábbiak szerint:
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A pályamunkák nyomtatása, nehéz ráhangolódni a munkára.
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Pályázatok, fejlesztések
Az önkormányzat fejlesztési
programjának megfelelően
elkészült több beruházás
tervezése, a finanszírozáshoz pályázati támogatás
szükséges. Az alábbiakban
összefoglaljuk a már beadott pályázatainkat.

Óvoda – bölcsőde

Top-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével” című pályázat

Az óvoda udvarán épülne meg egy
12 gyermek befogadására alkalmas, minden jogszabályi követelménynek megfelelő bölcsőde. Az új
épület bruttó területe 322 négyzetméter. Az új bölcsihez egy udvart
is kialakítunk, az óvoda udvarától
elválasztva.
Az óvodában maradna a tornaszoba és a megszűnő családi napközi
helyén egy új, 34 négyzetméteres
óvodai csoportszobát alakítunk ki,
amely 17 gyermek fogadását teszi
lehetővé.
A beruházás így nem járna az
óvoda belső átalakításával, viszont
a nyílászárók cseréjét, a homlokzat

hőszigetelését és helyreállítását, a
díszek felújítását tartalmazza a felújítás.
A fejlesztés révén az óvoda férőhelyeinek száma a jelenlegi 100ról 117-re nőne, a négy helyett öt
csoportba járhatnának a kicsik. Az
energetikai korszerűsítéstől mintegy 30 százalékos megtakarítást
várnak a tervezők.
A projekt teljes költsége nettó 126
millió forint.
A pályázaton 100 százalékos, vis�sza nem térítendő támogatás igényelhető.
A pályázatot 2016. 05. 23-án beadtuk, elbírálásával kapcsolatos döntés még nem született.

Kerékpárút

TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés” pályázat:
gya-

logos- és kerékpárút építése, valamint kerékpársáv kialakítása az
útpadka leburkolásával és árok befedése a Haladás úton. A beruházás
támogatja az eljutást belterületről
külterületi munkahelyrejutás biztosítását, kerékpár segítségével. A
pályázaton 100 százalékos vissza
nem térítendő támogatás nyerhető.
A pályázatot 2016. márciusában
adtuk be, pályázattal kapcsolatos
döntés még nem született.

Belterületi utak,
járdák, hidak felújítása

A Fő út páratlan oldalát szeretnénk
térburkolattal ellátni. A járdáink
állapota kritikán aluli, ezért egy
csaknem 14 millió forintos beruházással tervezzük megújítani a gyalogos közlekedés lehetőségét.
A pályázaton 75 százalékos támogatás igényelhető, ennek összege
11.7 millió forint, az önkormányzat
által vállalt önerő 3.9 millió forint.
A pályázatot 2016. 06. 02-án beadtuk, elbírálásával kapcsolatban
döntés még nem született.

Izsák-Fáy kúria

TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című pályázat:
A kúria műemlék épülete a megújulást követően többfunkciós közösségi színtérként működne.
Az épületben egy helytörténeti múzeum kialakítását tervezzük,
amely bemutatja a helytörténeti emlékeket, állandó kiállítás keretében.
Az anyag gyűjtése folyamatos, tárgyi emlékek, fotók, dokumentumok
sora vezeti végig a látogatót a falu
fejlődésének szakaszain.
Folytatás a 2. oldalon

Idősek nappali ellátása
Hamarosan megkezdi működését az idősek klubja az
Atkári u. 9. szám alatti épületben.
Az új ellátás feltételeit kizárólag saját forrásból valósítja meg az önkormányzat. A 200 négyzetméteres
épületben a teljes felújítást követően a falugazdász és a
hegyközség is végleges és méltó elhelyezést nyer.
Az épület új nyílászárókat és hőszigetelő vakolatot kapott, megújult a csapadékcsatorna.
– Az idősek klubja részlegen kicseréltük a gáz- és villanyvezeték-rendszert, új gázkazánt szereltettünk be,
kicseréltük a padlóburkolatot – sorolta Siposné Fodor
Judit a beruházás részleteit.
Az új intézmény 20 idős ember napközbeni ellátására lesz alkalmas, új, önálló költségvetési szervként
hozza létre az önkormányzat a Nagyrédei Gondozási
Központot, egy magasabb vezetői besorolású intézményvezetővel. Egy intézményvezetőt és egy gondozót
fog alkalmazni az önkormányzat, közalkalmazotti státuszban. Az álláspályázatok már megjelentek, heteken
belül megtörténik a jelentkezések elbírálása. Ehhez az

újonnan létrejövő intézményhez tartozik majd a házi
segítségnyújtás és a szociális étkeztetés is, ami összességében hatékonyabb feladatellátást tesz lehetővé.
A beruházás teljes költsége nettó 13 millió forint,
ebből már nettó 7,8 milliót a szerződésben vállaltak
szerint megfizetett az önkormányzat a kivitelezőnek, a
fennmaradó részt a szeptemberi adóbevételekből fogja
rendezni.
– Nagyréde lélekszáma alapján hosszú évek óta kötelező feladat lett volna ez az ellátási forma, büszke vagyok
rá, hogy sikerült végre megteremtenünk. És különösen
jóleső érzés, hogy ilyen jelentős összegű beruházás az
elmúlt húsz évben nem valósult meg kizárólag saját
forrásból, vagyis pályázati támogatás nélkül ki tudtuk
gazdálkodni a költségét. Sajnos nem is pályázhattunk
ilyen jellegű beruházásra, mert a pályázati rendszer új
szociális intézmény létrehozását nem támogatja – tette
hozzá a polgármester.
A gondozási központról a 4. oldalon
bővebben olvashatnak
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Pályázatok, beruházások, fejlesztések

Folytatás az 1. oldalról
A Fáy-kastély a Generációk háza
is lesz. A kiállítások lehetőséget
adnak nem csak a Nagyrédére látogatók számára, hanem a helyiek
számára is településünk megismerésére. Gyermekeink általános iskolai
éveik alatt a Kastélyban megvalósuló programok látogatásával olyan
helytörténeti ismeretekre tehetnek
szert, melyek egész életükben végigkísérhetik őket.
A beruházás nyomán szintén állandó kiállítás keretében kaphatnak
méltó helyet Molnár József festőművész munkái. A nagyrédei születésű Molnár József 37 festménye
Nagyréde tulajdona, és hamarosan
további festményeket kap meg a
falu a művész lányától, aki a hagyatékot kezeli.
A harmadik, nem kevésbé fontos
állandó programelem a Helyi Értéktár állandó kiállítása. Az értéktárról
részletesen tájékozódhatnak a község honlapján.
Az állandó kiállítások mellett több
időszaki program megvalósítását
tervezzük sikeres pályázat esetén a
megújult kúriában.
Egyebek mellett koncertek, alkotótáborok, barokk rendezvények (esküvők, bál), irodalmi programok,
író-olvasó találkozók, közéleti beszélgetések, borkósolók és borbemutatók, borral, gasztronómiával
kapcsolatos szakmai és szórakoztató rendezvények, rendezvénysorozatok méltó helyszínéül szánjuk a
megújult létesítményt.
A pályázaton 100 százalékos, vis�sza nem térítendő támogatás nyerhető.
A projekt teljes költsége nettó 67
millió forint.
A pályázatot 2016. április 27-én
beadtuk, pályázat elbírálásával kapcsolatos döntés még nem született.

Művelődési ház

VP-6.7.4.1.1-16 „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” című

pályázat
A művelődési házunk 1956-ban
épült, 1972-ben épült hozzá a
mozi. Az elmúlt 60 évben az épületen külső felújítás nem történt,
az épület rossz állapotban van. A
most beadott pályázat sikere esetén

a nyílászárókat (ajtókat, ablakokat)
hőszigetelt, fokozott légzárású műanyag nyílászárókra cseréljük, az
épület külső falai és a zárófödém
hőszigetelést kap, az épületen belül
a világításkorszerűsítés is megtörténik, így összesen 235 darab T10
LED egyenes fénycső és tejüveges
gömbizzó kerül beszerelésre.
A projekt teljes költsége nettó 40,6
millió forint.
A pályázaton a beruházás költségeinek 75 százaléka nyerhető el vis�sza nem térítendő támogatásként, a
25 százalékot – mintegy 10 millió
forintot - az önkormányzatnak kell
biztosítania, amit a 2017-es költségvetésünk terhére vállalni tudunk.
A pályázatot 2016. 05. 04-én beadtuk, elbírálásával kapcsolatos döntés még nem született.

lenleg üresen álló 2 tantermes
épületet szeretnénk 4 pástos vívó
edzőteremmé alakítani. A beruházás során megújulna az épület,
megerősítenénk a tetőt, műanyag,
hőszigetelt nyílászárókat építenénk
be, hőszigetelnénk a külső falakat.
Felújítanánk a villamos hálózatot és
a fűtésrendszert.
A pályázaton a beruházás költségeinek 75 százaléka igényelhető vis�sza nem térítendő támogatásként.
Az igényelt támogatás 10.3 millió
forint, az önkormányzatunk által
vállalt önerő 3.4 millió forint.
A pályázatot 2016. 06. 02-án beadtuk, elbírálásával kapcsolatban döntés még nem született.

Sportpark

Rendkívüli szociális támogatás:
egymillió forint vissza nem térítendő támogatás;

2016. július 1-től lehet pályázni
a Nemzeti Szabadidős – Egészség
Sportpark Program keretén belül
kültéri sportpark létrehozására. A
programban települési önkormányzatok vehetnek részt. A sportparkokat a Nemzeti Sportközpont fogja
megépíttetni az önkormányzatok
számára.
Négy típusú pálya közül lehet választani, képviselő-testületünk a
legnagyobb méretű és legtöbb eszközzel felszerelt változat megpályázása mellett döntött. A sportparkot
a település központjába, közvetlenül
a Művelődési ház, sportpálya és az
iskola mellé terveztük, egy kerítés
nélküli, mindenki által szabadon
megközelíthető, természetesen a
mozgáskorlátozottak számára is
könnyedén megközelíthető, akadálymentes helyre.
A sportpark létrehozása a helyi közösség széles rétege számára nyújtana alapvető sportolási és rekreációs
lehetőséget, amelyre a lakosság és a
Sportegyesület szakosztályai részéről határozott igény mutatkozik.
A pályázatot 2016. 07. 21-én beadtuk, elbírálásával kapcsolatban döntés még nem született.

További beadott
pályázatok:

Rendkívüli települési támogatás:
6,4 millió forint vissza nem térítendő támogatás;
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 864 ezer forint vissza
nem térítendő támogatás;

Helyi piac

Beadásra váró, előkészítés alatt
lévő pályázat
A TOP-1.1.3-15 kódszám alatt fog
megjelenni a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek
biztosítása a megyékben program
keretén belül a helyi termelők, helyi
piacra jutásának támogatására kiírt
pályázat.
A pályázat keretén belül egy csaknem 200 négyzetméter alapterületű
fedett színt szeretnénk megvalósítani, ahol fa asztalok és asztalonként
egy-egy pad szolgálná az árusokat.
A fedett szín többfunkciós tér lehetne, hiszen nem csak helyi piacként
funkcionálhatna, hanem falusi rendezvényeknél vendéglátóhelyként is
működhetne.
A piac helye a Művelődési ház möVívóterem kialakítása götti
szabad, füves tér lenne.
(Óvodai, iskolai és utánpótlás sport A fedett szín a tervek szerint fainfrastuktúra-fejlesztésére, felújítá- szerkezetű, cseréptetős fedéssel.
sára, vagy új sportlétesítmény létreA pályázat várhatóan szeptemberhozására kiírt pályázat)
ben
jelenik meg, kész tervekkel várAz általános iskola területén je- juk hogy
beadható legyen.
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Itthon, Nagyrédén

Értéktári vetélkedő az általános iskola 8. osztályos tanulói részére.

A magyar nemzeti értékek és a
hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV. 16.) kormányrendelet
szerint 2014 januárjában elkezdődött
Nagyrédén az értéktári munka.
A Nagyrédei Települési Értéktárban
63 helyi érték került be, a feltöltése folyamatos. Az Értéktár megtekinthető
a település honlapján.
Az Értéktárba bárki kezdeményezheti egy helyi érték felvételét.
Az Értéktáron keresztül több alkalommal bemutathattuk a települést:
fotó- és helyi termék kiállításokkal,
az Értéktárban helyet kapott kulturális csoportok bemutatkozásával.
Az „ITTHON, NAGYRÉDÉN”
című értéktári vetélkedő keretében
gyerekek ismerkedtek a Nagyrédei
Települési Értéktárral.
A program célja, hogy a diákok az általános iskolai tanulmányaik során ne
csak az egyetemes és a nemzeti, hanem a szűkebb környezetükben lévő
értékekkel is találkozzanak.
A körülöttünk lévő természeti környezet, az épületek, a műalkotások, az
egyes személyek munkássága annyira a hétköznapjaink részévé válnak,
hogy nem figyelünk kellő mértékben
rájuk, nem ismerjük fel valódi jelentőségüket, pedig ezeket észre kell venni,
büszkének kell rájuk lenni, őrizni kell
őket.
A tanév utolsó heteiben a 8. osztályosok tanórai keretek között ismerkedtem meg a Nagyrédei Értéktárral, a
kormányrendelet szerint 8 kategóriába sorolt helyi értékekkel, valamint

minden értékhez elhangzott egy rövid
ismertető, mely tartalmazta a legfontosabb tudnivalókat az adott tételről.
A diákok ezután egy kvízjátékban
adhattak számot arról, mennyi és
mely értékek keltették fel érdeklődésüket.
A kvízjáték 7 helyszínen – mely
helyszínek részei az Értéktárnak – ,
egyfajta élő társasjáték keretében zajlott. Az osztályok fiú-lány csapatokat
alkotva vetélkedtek.
Lehetőség nyílt a helyszínek közvetlen megismerésére (Borászati múzeum, Zsellérház, Templom, Nagyrédei Kecskefarm, Magtár Vendégház,
köztéri szobrok), illetve ezeken a helyeken került sor a játékos kvíz kérdésekre, melyek tematikusan összeállítva (borászataink, hagyományaink,
történelmünk, gasztronómiánk, építet örökségeink, képzőművészeink) a
többi értékhez kapcsolódtak.
A feladatok lényege nem a számonkérés volt, hanem a helyismereti tudás
bővítése.
Az eredményhirdetésre ünnepélyes
keretek között, a ballagási ünnepségen került sor. A legjobb eredményt
a 8. b osztályos lányok csapata érte
el: Balogh Viktória, Barta Bernadett,
Boros Bettina, Gál Vanessza, László
Dzsenifer, Matalik Dalma Dorina,
Szarka Boglárka, Zámbó Szantina.
Az Értéktári vetélkedőnek nagy sikere volt a diákok, a pedagógusok és
minden érdeklődő körében. Terveink
szerint a programot minden tanévben
megrendezzük majd a 8. osztályosok
számára, és elkészül a kvízjáték felnőtteknek szóló változata is.
Mészáros Éva
művelődés-szervező
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Nagyrédei
Polgárőr Egyesület
Az egyesület 1998-ban alakult,
tevékenységét azóta is a település
lakóinak érdekében, a közrendközbiztonság, vagyonvédelem és
a fiatalokkal való foglalkozás és
nevelés érdekében fejti ki. Az eltelt
időszak alatt az egyesület biztosította a fentiek figyelembevételével a
települési rendezvényeket.
Az éves beszámolók alkalmával
elismeréssel beszéltek munkánkról.
Célunk, hogy a jövőben is ott
legyünk, ahol szükség van ránk és
segítsük a fenti célok megvalósítását, a település lakóinak megelégedettségére.
Köszönet a vállalkozók és az önkormányzat támogatásáért.
A lakossági jelzéseket a jövőben is
várjuk a 06-30-621-4277 telefonszámra.
Ivánkovics Zoltán
		
az egyesület elnöke

Érettségi esti
tagozaton
A Balassy Bálint Gimnázium felvételt hirdet a 2016/2017-es tanévre.
Az előzetes tanulmányok beszámításával a gimnázium két-három
év alatt elvégezhető, diákigazolvány
igényelhető!
Beiratkozás: nagyrédei tagintézmény (Szent Imre Általános Iskola
épülete) 2016. augusztus 22-től munkanapokon 09.00-12.00 óráig.
Érdeklődni illetve telefonon jelentkezni: Csabáné Ivony Ildikónál a
0630/589-3844 telefonszámon lehet.

Hatvan éves a Nagyrédei Művelődési Ház
Az 1950-es években a Nagyrédei Művelődési Házat a községet ért árvízkár ellensúlyozására a Csepeli Rákosi Vas- és Fémművek tervezte és kivitelezte.
Az építésben a lakosság is jelentős társadalmi munkát végzett. A ház átadó ünnepségét 1956. október
22-én rendezték meg.
Az alapítás évfordulója alkalmából programsorozatot rendezünk októberben, amikor a művelődési ház
felveszi Molnár József nevét.
Nagyréde Község Önkormányzata határozata szerint Molnár József méltó névadója lenne a 60 éves
intézménynek. Molnár József festőművész érdeklődése tág horizontú volt, de mindvégig őrizte
nagyrédeiségét, egy erős paraszti kultúrát. 2012-ben
a Magyar Kultúra Lovagja megtisztelő címet az indoklás szerint elsősorban nagyrédei kulturális tevékenységéért kapta a 90 esztendős alkotó.

A névadó ünnepséghez kapcsolódik majd a Molnár
József munkásságának keresztmetszetét bemutató időszaki kiállítás, valamint egy – a családtagok,
barátok, ismerősök visszaemlékezései alapján szerkesztett – emlékest.
Fotókiállítás mutatja be a ház infrastruktúrájának
alakulását, a nevesebb, a település életére jellemző
eseményeket.
A programsorozat részeként egy pályázatot is hirdetünk, „A mi 56-unk” címmel, melyel politikamentesen dokumentálni szeretnénk, hogy hogyan zajlott
az élet Nagyrédén, amikor forrongott az ország.
A programsorozat elősegítené, hogy a település lakói – elsősorban a fiatalok – jobban megismerkedjenek a település történelmével.
Mészáros Éva
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Közfoglalkoztatás: vegyes eredmények
A START mintaprogramban
40 ember alkalmazására
kaptunk lehetőséget a Belügyminisztériumtól. A létszámot induláskor 37 főre
tudtuk felölteni.

Jelenleg 27 közfoglalkoztatottunk
van, tizenketten közös megegyezéssel távoztak a programból, mert
sikerült az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedniük, magyarul állást szereztek. Két embertől sajnos
el kellett köszönnünk a folyamatos
igazolatlan hiányzásaik miatt.
- Egyrészt örülök annak, hogy
ilyen sok embernek sikerült vis�szatérnie a munka világába, másrészt viszont gondot is jelent az
önkormányzatnak az immár jelentős munkaerő-hiány – mondta
Siposné Fodor Judit polgármester.
– Nagyon sok területet művelünk,
jelentős állatállományunk van, s ezzel a létszámmal szinte lehetetlen a
programban vállalt kötelezettségeinket teljes körűen és a maximumot
nyújtva teljesíteni. A közfoglalkoztatottainknak és vezetőiknek óriási
a leterheltsége.
A polgármester hozzátette azt is: a
munkaügyi központtól folyamatosan kéri az önkormányzat közfoglalkoztatottak kiközvetítését, már
Gyöngyösről is próbálnak munkaerőt szerezni, egyelőre nem sok sikerrel.
A közfoglalkoztatás keretében zajló tevékenységek áttekintése is alátámasztja, hogy rengeteg feladatról
van szó.

Állattenyésztés
Mangalica sertések, charolais marhák és méhek körül zajlik a munka.
A mangalicák jelentős szaporulatot
hoztak, márciusban – a fialásra felkészülve – tíz fiaztató ól és öt ideiglenes fiaztató hely építése történt
meg. A tizenöt anyakoca áprilisban
fialt 81 kismalac született, tizenkettő sajnos elhullott. Májusban a
malacok állatorvosi vizsgálata és
mintegy negyven kan herélése megtörtént. Két kant meghagytunk értékesítésre, ha nem kelnek el, akkor
fél éves korukban őket is ivartalanítjuk. Folyamatos a malacok értékesítése. Jelenleg 15 anyakoca, egy
üres koca, három ártány (150-170

kg-osak) és 42 malac van a telepen.
Az állatok egészségügyileg rendben
vannak, kondíciójuk jó. Hét anyakoca kivételével a jószágokat értékesítésre szánjuk.
Júniusban az állattartó telepen
megépült egy fedett kiülő, új vályúrendszer épült, bővítettük a legelőterületet, és kiépült a 220 voltos elektromos hálózat is. Ez utóbbi
révén a villanypásztor folyamatosan
üzemelhet, illetve elektromos szerszámok, gépek használata is lehetséges. Az áramot a Nagyréde Agrár
Kft-től kapja a telep, külön mérőről,
az önkormányzat rendszeresen elszámol a Kft-vel.
A telepen szeretnénk melegedővé
illetve takarmánytárolóvá alakítani konténereket és egy fedett szalmatároló helyet kialakítani, ehhez
hulladék faanyagunk felhasználható. Hulladék mederlapból járdát
építünk a marhaistállóig, illetve az
etetést megkönnyítendő a karámba
is.

történt meg.
• Garai Lászlónál van 2,4 ha őszi
árpánk, erről hat tonna termés
jött le, mint hozzánk lett betárolva, a mangalicák takarmányozására használjuk fel.
• A temetőkertben napraforgó
van vetve 1,5 hektár, itt 1,5-1,8
tonna/ha átlagtermés várható.
Zöldítést egy 1,18 hektáros területen tervezünk.

Szőlők

Növényter mesztés

Összesen 7 hektár szőlőt művelünk,
sajnos eléggé elaprózva, tizennégy
darab területen. A gépi művelést
Garai László végzi. A talajmunkák
időben el vannak végezve, a permetezés ütemterv szerint halad, tavas�szal jelentkezett némi atka-fertőzés,
de sikerült elejét venni a komolyabb
problémáknak. A támberendezések
a tavasszal rendbe lettek téve, így
már lehet traktorral közlekedni benne, illetve a lombozatot rendesen behúzgálni. A hegyelés szinte befejeződött, a gyomirtás is megtörténik.

Legelő, Gyep:

Kertek

2,5 ha legelőnkön található a
malactelep, illetve a legelőjük.
Három kertet művelünk jelenleg: a
• Folyamatosan haladunk befelé Rákóczi úton, a Dózsa György úton
a takarítással, a terület fele már és az íjászpályánál.
meg van tisztítva. Ez a terület • Rákóczi úti kertben cukkini és
alkalmas az energianyár telespárgatök van, de elég gyenge,
pítésére, mivel mindig vizes a
homokos a föld, nem lehet loterület, szántóföldnek alkalcsolni.
matlan.
•
Dózsa Gyögy úti kertben hagy• 3,19 ha gyepünk kaszálma, fokhagyma, marharépa,
va van. A betakarított első
tarlórépa van, ezek is gyengébkaszálást már értékesítetbek a locsolás hiánya miatt.
tük, a terület rendben van
• Íjászpályán szabadföldben van
paprika, répa, kukorica, cukkini, ezek a föld minősége miatt
Szántók
nagyon gyengék.
fóliasátorban 200 tő uborÖsszesen 20 hektár szántóföldön • 2ka,db300
tő paradicsom, 300 tő
gazdálkodunk.
paprika van. A fóliasátor hos�szúsága miatt nem tud a leve• Szántóterületünk 95 százalékát
gő megfelelően járni, a föld is
a Nagyréde Agrár Kft, 5 százagyenge homok talaj, tápanyaglékát Garai László műveli.
hiányos, emiatt gyengék a nö• Betakarítottunk 6,79 ha őszi
vények, nagyon könnyen ferárpát, 4,4 tonna/ha átlagtertőződnek, sok az elhalás. Ezek
méssel. 969.000 forint az értémiatt a termés átlag alatti.
ke, 34 Ft/kg a felvásárlási ára.
A kertek gyommentesek, tisztán
• Betakarítottunk 6,15 ha rep- vannak tartva, rendezettek.
cét, ez még be van tárolva.
• 2,55 ha őszi búzánk van, lapzártáig ennek aratása még nem
Dravnyik-Kelemen Péter
•
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„Az időskor az élet koronája legyen.”
Ha Ön nyugdíjas bátran
forduljon hozzánk, új közösségre találhat, és együtt
színessé tesszük a mindennapokat! Szeretnénk minden
egyes klubtagunk mindennapjait valóban megkoronázni!

Szeretnénk a hozzánk befáradó
idős emberek hétköznapjait színesebbé tenni, amihez gyönyörű
környezetben megfelelő tárgyi
eszközökkel barátságos, hangulatos, megnyugtató, gondoskodó odafigyelést biztosítunk. Az
idősek klubja segít abban, hogy
kapcsolatokat ápoljanak, újakat
alakítsanak ki, hogy amíg a gyerekek, unokák a munkájukat végzik, elfoglaltak, a nagyik se unatkozzanak.
Kiemelt célunk: Az idősek személyközpontú, humánus, magas
szintű pszichés és fizikai ellátása,
gondozása és a kompetenciánknak megfelelő egészségügyi ellátásban való részesítése.
Nappali ellátást nyújtó intézményként elsősorban a saját otthonukban élők számára biztosítunk lehetőséget napközbeni
tartózkodásra, étkezésre, társas
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A szolgáltatást igénybe
vehetik Nagyréde település területén életvitelszerűen élő, lakó- és
tartózkodási hellyel rendelkező
időskorú személyek, akik saját
otthonukban élnek, önmagukat
részben önállóan képesek ellátni.
A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezünk,
valamint helyet biztosítunk a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, lehetővé téve
ezzel a szociális izoláció elkerülését. Biztosítjuk, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti

kör számára elérhető módon mű- • mentális segítségnyújtás,
ködjön.
• napirend kialakítása, készséKlubtagjaink számára komforgek kiépítése, szinten tartása,
tos környezetet biztosítunk, ahol • rendszeres foglalkoztatás
figyelemmel kísérjük egészségi, • az időtöltés megszervezémentális, fizikai állapotukat, kapse, szórakoztató programok
csolataikat. Örömmel vesszük
nyújtása.
kezdeményezéseiket, ötleteiket,
javaslataikat, hiszen a klub min- Ennek keretében sok az időseden tagja fontos számunkra és az ket érintő témájú foglalkozást,
a célunk, hogy együtt jól érezzük programot kívánunk szervezni,
magunkat.
(kártya és sakk partik, felolvasások, meghitt beszélgetések, verseAz idősek klubjaiban a gondo- nyek, játékos vetélkedők, hímzés,
zás célja az érintett személy:
horgolás és egyéb hagyományok
• életkörülményeinek javítása, megőrzése, felelevenítése, kirán• egészségi állapot figyelem- dulások, az aktuális ünnepekre
való felkészülés, megemlékezés,
mel kísérése,
• harmonikus életvitel megte- kapcsolattartás más intézményekkel - óvoda, iskola, egyház,
remtése,
• tétlenséggel járó káros hatá- karitatív szervezetek - amelyek
valóban élhetővé teszik a szürke,
sok megszüntetése,
esetleg magányos hétköznapokat.
• érdekképviselet.
A klubban adottak a feltételek a
közösségi együttlétre, pihenésre,
Ezekből következően a gondozás a napi sajtó olvasására, és egyéb
/ ellátás elemei:
tömegkommunikációs eszközök
használatára.
1./ Fizikai ellátás:
• otthonos környezet megte- 3./ Egészségügyi ellátás:
remtése, tárgyi feltételek biz- A gondozó személyzet szakmai
tosításával,
kompetenciájától függően tudjuk
• étkezés biztosítása (szociális biztosítani az egészségügyi elláétkeztetés keretein belül)
tást. Odafigyelünk ellátottainkra,
• higiéniai szükségletek kielé- így az előzetese állapotfelmérésgítése /fürdetés, hajmosás, nek köszönhetően észleljük az
stb../
egészségi állapotukban bekövet• egyéb szükségletek /pl. mo- kező változásokat, szükség szerint orvost hívunk nekik. Szükség
sás, vasalás, varrás, stb.../
esetén segítséget nyújtunk a háziés szakorvosi ellátás igénybevéte2./ Pszichés gondozás:
• harmonikus életvitel megte- léhez is.
remtése klubon belül, és kí- Bízunk abban, hogy felkeltettük
érdeklődésüket és bizalommal
vül is
• kapcsolatok kiépítése a klub- fordulnak a jövőben hozzánk,
ban, és a környező világgal, hogy a „koronát minden napra felcsaláddal, szomszédsággal. tehessük”.
A klubvezető minden esetben Szeretettel várjuk leendő klubszámít a klubtagok ötleteire, tagjainkat! (Nagyréde, Atkári u.
9.)
aktív részvételére.

Szelektív hulladékszállítási naptár
A 2016. évi nagyrédei szelektív hulladékszállítások
időpontja:
Aug.
11.
25.

Szept.
8.
22.

Okt.
13.
27.

Nov.
10.
24.

Dec.
8.
22.

A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Társaság:
Hatvan, Szepes Béla u. 2.:
hétfő: 8.00-18.00
csütörtök: 8.00-16.00
telefonszám: 06-20-348-1764
Hatvan, hrsz 054/14
(Csány felé vezető úton, Hatvantól 2 km)
munkanapokon: 9.00-14.30
telefon: 06-37-340-402
Szállítás, konténer rendelés: 06-37-342-622
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Polgármesteri beszámoló az első félévről
A tavalyi nagyberuházás –
az iskola felújítása – után
idén több kisebb, de fontos
beruházáson vagyunk túl. A
hírlevélben olvashatnak a
további kiemelt terveinkről,
amelyekhez pályázati támogatásokban bízunk. Alább a
már megvalósult fejlesztéseket, fontosabb történéseket szeretném összefoglalni.

lesztés a falu saját forrásaiból, saját
pénzünkből valósult meg.
A szülőkkel közösen rendbe tettük
az óvodaudvaron található játékokat, illetve vásároltunk egy új játszóelemet, melynek leszállítása és
beállítása folyamatban van.
Ugyancsak a gyerekekkel, méghozzá a legkisebbekkel kapcsolatos
jó hír, hogy a már meglévő 7 fős családi napközis csoportunk mellé még
egy 5 fős csoportot vásároltunk,
tekintettel arra, hogy jelentős volt
a várólista. Most már 12 gyermek
elhelyezésre van lehetőség. Ezzel
a fejlesztéssel gyakorlatilag megszűnt a várólista. A Kisfóka családi napközi átruházási díja 650 ezer
forint volt. Azzal, hogy még egy
családi napközi csoportot hoztunk
létre, szükségessé vált még egy csoportszoba kialakítása az óvodában,
melynek költsége 320 ezer forint
volt. Vásárolnunk kellett új öltözőszekrényeket is a kisgyermekek
számára, melynek költsége 96 ezer
forint volt. A csoport megvásárlását
és az új csoportszoba kialakítását
és az öltözőszekrények beszerzését
szintén a falu saját forrásai terhére
finanszíroztunk.

Fontos kiemelnem, hogy nagyon
sok projekt kapcsán tapasztaltuk
meg a helyiek segítőkészségét és
tenni akarását, amiért mindenkit
köszönet illet. S fontosnak tartom
azt is elmondani, hogy ha csak pár
százezer forintos, vagy akár több
milliós beruházásokról is beszélünk, a legtöbbet saját költségvetésünkből tudtuk megvalósítani,
hiszen felelős gazdálkodással ledolgoztuk a komoly hiányt, ma már elmondhatjuk, hogy Nagyréde pénzügyi helyzete stabil. Ez nem jelenti
azt, hogy rengeteg pénzünk van, és
sajnos az is igaz, hogy egy csomó
égető problémát – például a belterületi utak felújítását – továbbra
sem tudjuk saját erőből megoldani.
Azonban sem a napi működés, sem
a kisebb-nagyobb fejlesztések meg- Az iskola tűz- és hibabejelentő
valósítása nem jelent megoldhatat- rendszerének telepítése százezer
lan feladatot.
forintunkba került. A tornaterem
Adóbevételek alakulása 2016.06.30-ig		
Adónem
előirányzat (Ft) Bevétel (Ft)
Telje2016.06.30-ig
sítés
%-ban
9 479 401
54
Magánszemélyek kommu17 500 000
nális adója
Építményadó
22 000 000
11 409 618
52
Gépjárműadó (40%)
10 000 000
5 045 382
50
Helyi iparűzési adó
100 000 000
55 907 110
56
Talajterhelési díj
800 000
249 175
31
Idegenforgalmi adó
500 000
414 350
83
Helyi jövedéki adó (pálin6 000
ka)
Késedelmi pótlék, bírság
1 000 000
342 567
34
és vh. ktg
Összesen
151 800 000
82 853 603
55
Az óvodába 2015 telén új gázkazánt szereltettünk be. A beruházáshoz kapcsolódóan a gáztervezés és
az új kazánok beüzemelése további
másfél millió forintba került. A fej-

tetőszerkezetét 2015-ben teljesen
kicseréltük, így megszűnt az állandó beázás, végre gyermekeink normális, európai körülmények között
tornázhatnak. A tetőcsere 8,8 mil-

lió forintba került, a kivitelezővel
kötött megállapodás szerint a kivitelezés teljes összegét 2 részletben,
a 2016. évi márciusi és szeptemberi
adóbevételeinkből kell kifizetnünk,
így márciusban 4,4 milliót már kifizettük számára. A tornaterem tetőfelújítását saját forrásainkból finanszíroztuk.
Az iskola főépületének csapadékcsatorna és lefolyócseréje, hajlatlemez-javítása és fáskamra cseréje
szintén saját forrásból valósult meg,
csaknem hétszázezer forintból. Ezt
a beruházást muszáj volt elvégezni,
mivel a pályázat, melynek köszönhetően a főépület teljes hőszigetelése és nyílászáró-cseréje megvalósulhatott, sajnos a csapadékcsatorna
felújítását nem tartalmazta. Az új és
megszépült épületen a régi, közel 50
éves, lyukacsos csatorna nem maradhatott.
A településüzemeltetés kapcsán kiemelendő, hogy az önkormányzati
tulajdonú gépjárművekbe műholdas
nyomkövető rendszert vásároltunk,
350 ezer forint értékben. A gépjárművek és berendezések szervizelésére, javítására 631 ezer forintot költöttünk az első félévben. A
gépparkunk sajnos öreg és elavult,
gépjárműveink, eszközeink sokat
mennek, jelentős az amortizáció.
A jövőben szükséges a gépparkunk
megújítását megkezdeni.
A Gyermekeink Jövője Alapítványtól megvásároltunk egy legelőt, 200 ezer forintért. Karácsonyi
díszvilágítási eszközöket és füzéreket vásároltunk 70 százalékos
leértékelésben még az év elején. A
beszerzés 504 ezer forintba került,
a 15 új elem és a 30 méternyi fényfüzér reményeink szerint adventkor
tovább emeli – szó szerint is – az
ünnep fényét, s elnyeri a helyiek tetszését.
Bizonyosan sokak örömére szolgál,
hogy megkezdtük a „kivonulást” a
Nagykertből, miután az önkormányzat megvásárolta a Dózsa György
út 47. szám alatti ingatlant, s itt fog
helyet kapni a jelenleg a Nagykertben lévő telephelyünk. A Dózsa
György útiaknak sem kell azonban
aggódniuk, hiszen az ingatlan megközelítéséhez nem kell igénybe vennünk az utcát (külterületről megközelíthető), az aprítékolást pedig
kizárólag hétköznapokon kizárólag
8-15 óra között végezzük.
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A néhányak által tavasszal erősen
kifogásolt növényzetmegújításról
is fontos szót ejteni. Talán a kétkedőket is meggyőzte, hogy ma már
normális látvány fogadja a Fő útra
érkezőket, s egy-két éven belül még
harmonikusabb lesz a kép.
És a számok:
65 fa kivágása, 25 fa csonkolása, 25
fa gallyazása 1 125 855 Ft-ba került.
67 fa, 110 bokor megvásárlása, telepítése: 594 360 Ft
Óvoda udvar:
– Orgona
30 db
– Ostorfa
2 db
– Korai Juhar
4 db
– Gömb Ginkgo
2 db
Polgármesteri Hivatal mellett:
– Gömb szivarfa
4 db
Buszmegálló mellett:
– Gömb Ginkgo
2 db
Posta melletti tér:
– Platán
1 db
– Vérszilva
4 db
– Gyöngyvessző
20 db
Egészségügyi Központ felé:
– Gömbjuhar
4 db
– Vérszilva
2 db
– Gyöngyvessző
30 db
Játszótér mellett:
– Korai juhar
2 db
– Gyöngyvessző
30 db
Fő út parkolókhoz:
– Japáncseresznye
16 db
Nagyobb méretű fák:
– Vérszilva bokorfa
– Ostorfa
– Japáncseresznye
– Gömbjuhar
– Gömbszivarfa

6 db
2 db
4 db
4 db
4 db

veszi át ezt a szerepet az állam,
akkor jövőre már jelentősebb ös�szeget fordíthatunk útfelújításra.
Bízom benne, hogy csak vaklárma
az az információ, hogy az állam
korlátozni kívánja az önkormányzatok önállósát, hogy hamis hír
az, hogy gyámság alá kívánja vonni az önkormányzatokat, hamis
hír az, hogy olyan központosított
rendszert kíván létrehozni, ahol
majd döntenek helyettünk. Ha ez
megvalósul, akkor ugyanúgy,
mint a KLIK-ben, mindenért
felettes szervhez kell majd fordulni, önállóan semmiben nem
dönthetünk. Felröppent az a hír
is, hogy megszűnhetnek a polgármesteri hivatalok a kistelepüléseken (így nálunk is) és a
legapróbb ügyek intézése miatt
is a közeli városba kell majd
utaznunk. Nagyon bízom benne, hogy mindezek csak téves
információk, félreértések...
Megújultak köztéri játszótereink, köszönet érte a karbantartóinknak és mindenkinek, aki a
munkában részt vett. Lakossági
megkeresésre a József Attila úti
játszótéren felszereltünk egy
babahintát is. Közterületi játszótereinket a TÜV ellenőrizte,
és 2020-ig működési engedélyt
adott ki számunkra. Természetesen megköveteli tőlünk a hatóság azt, hogy minden évben
végezzük el a kötelező karbantartásokat, így elkerülhetővé
válik az, hogy játszótereink állapota annyira leromoljon, mint
az utóbbi években. Szeretném
azonban azt is hangsúlyozni:
sajnos nem csak az időjárás, de
olykor a vandalizmus is rongálja
az eszközöket. Szeretném hinni,
hogy a felújított játszótereinkre
nem leselkedik ilyen veszély,
mindenki belátja, hogy erejét
nem a kisgyerekek játékain kellene fitogtatnia… Egyúttal arra
kérek mindenkit, óvjuk közös
értékeinket.

Megszépültek a buszmegállóink is,minden buszmegállóban
A községi utak kátyúzására csak- nagyméretű
hirdetőfelületeket
nem 2 millió forintot költöttünk helyeztünk el.
Remélem, ezsaját pénzünkből, a kivitelezést zel megszűnik az, hogy az egész
a HE-DO Kft. végezte. Tudjuk, buszmegálló tele volt ragasztgatva
hogy útjaink többségének állapota mindenféle hirdetésekkel. Nyomakatasztrófális, de az idei év költ- tékosan kérem hirdetéseket elheségvetéséből ennyire futotta. Pró- lyezőket, hogy plakátjaikat csak a
báltuk a busz útvonalát követni, hirdetőtáblákra tegyék ki.
illetve a Haladás út került kátyúzásra. Remélhetőleg, ha továbbra
Siposné Fodor Judit
is mi gazdálkodhatunk a bevétepolgármester
leinkkel és kiadásaikkal, és nem
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Nem maradhat a
miénk az iskola
Az önkormányzatnak kötelező lesz
átadni az iskola működtetését az
államnak. A polgármester december 15-ig „önként” megteheti ezt,
ellenkező esetben december 20-án
az állam „elveszi ”az iskola működtetését.
– Képviselő-testületünk eddig sem
adta át az iskola működtetését az
államnak, amikor még önként lehetett átadni, mert úgy gondoljuk,
hogy jó gazdái vagyunk az intézménynek - mondta Siposné Fodor
Judit polgármester. - Azt gondolom,
hogy helyben tudjuk a legoptimálisabb körülményeket biztosítani az
intézmény műkötetésével kapcsolatban. Rendesen fizetjük az iskola
rezsi számláit, 2015-ben pedig olyan
fejlesztést hajtottunk végre az intézményen, amire 60 éve nem volt
példa. Nem gondolom, hogy tőlünk
távol jobban fogják üzemeltetni az
iskolát, mint mi. Nem tudok egyet
érteni a kötelező államosítással,
nem fogom önként átadni - tette
hozzá a polgármester.

Sikeres Erasmus +
KA1 Pályázat
A Nagyrédei Szent Imre Általános
Iskola sikeres Erasmus + KA1 pályázatának köszönhetően négy pedagógus – Bogdánné Mátrai Andrea, Csabáné Ivony Ildikó, Paulik
György és Zödös Szabolcs – külföldi szakmai továbbképzésen vehet
részt 2016 augusztusában.
Mindannyian
az
Anglolang
Academy of English nevű intézmény kurzusain vesznek részt
Scarboroughban, Angliában. A
képzés célja az angol nyelvtudás fejlesztése, hatékony tanítás módszertani ismeretek elsajátítása, illetve
nemzetközi kapcsolatok kialakítása
további, hosszú távú együttműködés céljából.
A képzés időpontja: 2016. július
31-augusztus 13.
Kollégáink szakmai továbbképzésükről blogot vezetnek, melyen naponta nyomon követhetőek lesznek
az angliai továbbképzésük eseményei.
A blog minden érdeklődő számára
az alábbi linken érhető el (az utazás
napjától kezdődően):
http://erasmuskepzes.blogger.hu
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Polgármesteri beszámoló az első félévről
A tavalyi nagyberuházás –
az iskola felújítása – után
idén több kisebb, de fontos
beruházáson vagyunk túl. A
hírlevélben olvashatnak a
további kiemelt terveinkről,
amelyekhez pályázati támogatásokban bízunk. Alább a
már megvalósult fejlesztéseket, fontosabb történéseket szeretném összefoglalni.

lesztés a falu saját forrásaiból, saját
pénzünkből valósult meg.
A szülőkkel közösen rendbe tettük
az óvodaudvaron található játékokat, illetve vásároltunk egy új játszóelemet, melynek leszállítása és
beállítása folyamatban van.
Ugyancsak a gyerekekkel, méghozzá a legkisebbekkel kapcsolatos
jó hír, hogy a már meglévő 7 fős családi napközis csoportunk mellé még
egy 5 fős csoportot vásároltunk,
tekintettel arra, hogy jelentős volt
a várólista. Most már 12 gyermek
elhelyezésre van lehetőség. Ezzel
a fejlesztéssel gyakorlatilag megszűnt a várólista. A Kisfóka családi napközi átruházási díja 650 ezer
forint volt. Azzal, hogy még egy
családi napközi csoportot hoztunk
létre, szükségessé vált még egy csoportszoba kialakítása az óvodában,
melynek költsége 320 ezer forint
volt. Vásárolnunk kellett új öltözőszekrényeket is a kisgyermekek
számára, melynek költsége 96 ezer
forint volt. A csoport megvásárlását
és az új csoportszoba kialakítását
és az öltözőszekrények beszerzését
szintén a falu saját forrásai terhére
finanszíroztunk.

Fontos kiemelnem, hogy nagyon
sok projekt kapcsán tapasztaltuk
meg a helyiek segítőkészségét és
tenni akarását, amiért mindenkit
köszönet illet. S fontosnak tartom
azt is elmondani, hogy ha csak pár
százezer forintos, vagy akár több
milliós beruházásokról is beszélünk, a legtöbbet saját költségvetésünkből tudtuk megvalósítani,
hiszen felelős gazdálkodással ledolgoztuk a komoly hiányt, ma már elmondhatjuk, hogy Nagyréde pénzügyi helyzete stabil. Ez nem jelenti
azt, hogy rengeteg pénzünk van, és
sajnos az is igaz, hogy egy csomó
égető problémát – például a belterületi utak felújítását – továbbra
sem tudjuk saját erőből megoldani.
Azonban sem a napi működés, sem
a kisebb-nagyobb fejlesztések meg- Az iskola tűz- és hibabejelentő
valósítása nem jelent megoldhatat- rendszerének telepítése százezer
lan feladatot.
forintunkba került. A tornaterem
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%-ban
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nális adója
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Az óvodába 2015 telén új gázkazánt szereltettünk be. A beruházáshoz kapcsolódóan a gáztervezés és
az új kazánok beüzemelése további
másfél millió forintba került. A fej-

tetőszerkezetét 2015-ben teljesen
kicseréltük, így megszűnt az állandó beázás, végre gyermekeink normális, európai körülmények között
tornázhatnak. A tetőcsere 8,8 mil-

lió forintba került, a kivitelezővel
kötött megállapodás szerint a kivitelezés teljes összegét 2 részletben,
a 2016. évi márciusi és szeptemberi
adóbevételeinkből kell kifizetnünk,
így márciusban 4,4 milliót már kifizettük számára. A tornaterem tetőfelújítását saját forrásainkból finanszíroztuk.
Az iskola főépületének csapadékcsatorna és lefolyócseréje, hajlatlemez-javítása és fáskamra cseréje
szintén saját forrásból valósult meg,
csaknem hétszázezer forintból. Ezt
a beruházást muszáj volt elvégezni,
mivel a pályázat, melynek köszönhetően a főépület teljes hőszigetelése és nyílászáró-cseréje megvalósulhatott, sajnos a csapadékcsatorna
felújítását nem tartalmazta. Az új és
megszépült épületen a régi, közel 50
éves, lyukacsos csatorna nem maradhatott.
A településüzemeltetés kapcsán kiemelendő, hogy az önkormányzati
tulajdonú gépjárművekbe műholdas
nyomkövető rendszert vásároltunk,
350 ezer forint értékben. A gépjárművek és berendezések szervizelésére, javítására 631 ezer forintot költöttünk az első félévben. A
gépparkunk sajnos öreg és elavult,
gépjárműveink, eszközeink sokat
mennek, jelentős az amortizáció.
A jövőben szükséges a gépparkunk
megújítását megkezdeni.
A Gyermekeink Jövője Alapítványtól megvásároltunk egy legelőt, 200 ezer forintért. Karácsonyi
díszvilágítási eszközöket és füzéreket vásároltunk 70 százalékos
leértékelésben még az év elején. A
beszerzés 504 ezer forintba került,
a 15 új elem és a 30 méternyi fényfüzér reményeink szerint adventkor
tovább emeli – szó szerint is – az
ünnep fényét, s elnyeri a helyiek tetszését.
Bizonyosan sokak örömére szolgál,
hogy megkezdtük a „kivonulást” a
Nagykertből, miután az önkormányzat megvásárolta a Dózsa György
út 47. szám alatti ingatlant, s itt fog
helyet kapni a jelenleg a Nagykertben lévő telephelyünk. A Dózsa
György útiaknak sem kell azonban
aggódniuk, hiszen az ingatlan megközelítéséhez nem kell igénybe vennünk az utcát (külterületről megközelíthető), az aprítékolást pedig
kizárólag hétköznapokon kizárólag
8-15 óra között végezzük.

Nagyrédei Hírlevél
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A néhányak által tavasszal erősen
kifogásolt növényzetmegújításról
is fontos szót ejteni. Talán a kétkedőket is meggyőzte, hogy ma már
normális látvány fogadja a Fő útra
érkezőket, s egy-két éven belül még
harmonikusabb lesz a kép.
És a számok:
65 fa kivágása, 25 fa csonkolása, 25
fa gallyazása 1 125 855 Ft-ba került.
67 fa, 110 bokor megvásárlása, telepítése: 594 360 Ft
Óvoda udvar:
– Orgona
30 db
– Ostorfa
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– Korai Juhar
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– Gömb Ginkgo
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Polgármesteri Hivatal mellett:
– Gömb szivarfa
4 db
Buszmegálló mellett:
– Gömb Ginkgo
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Posta melletti tér:
– Platán
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– Vérszilva
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– Gyöngyvessző
20 db
Egészségügyi Központ felé:
– Gömbjuhar
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– Gyöngyvessző
30 db
Játszótér mellett:
– Korai juhar
2 db
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veszi át ezt a szerepet az állam,
akkor jövőre már jelentősebb ös�szeget fordíthatunk útfelújításra.
Bízom benne, hogy csak vaklárma
az az információ, hogy az állam
korlátozni kívánja az önkormányzatok önállósát, hogy hamis hír
az, hogy gyámság alá kívánja vonni az önkormányzatokat, hamis
hír az, hogy olyan központosított
rendszert kíván létrehozni, ahol
majd döntenek helyettünk. Ha ez
megvalósul, akkor ugyanúgy,
mint a KLIK-ben, mindenért
felettes szervhez kell majd fordulni, önállóan semmiben nem
dönthetünk. Felröppent az a hír
is, hogy megszűnhetnek a polgármesteri hivatalok a kistelepüléseken (így nálunk is) és a
legapróbb ügyek intézése miatt
is a közeli városba kell majd
utaznunk. Nagyon bízom benne, hogy mindezek csak téves
információk, félreértések...
Megújultak köztéri játszótereink, köszönet érte a karbantartóinknak és mindenkinek, aki a
munkában részt vett. Lakossági
megkeresésre a József Attila úti
játszótéren felszereltünk egy
babahintát is. Közterületi játszótereinket a TÜV ellenőrizte,
és 2020-ig működési engedélyt
adott ki számunkra. Természetesen megköveteli tőlünk a hatóság azt, hogy minden évben
végezzük el a kötelező karbantartásokat, így elkerülhetővé
válik az, hogy játszótereink állapota annyira leromoljon, mint
az utóbbi években. Szeretném
azonban azt is hangsúlyozni:
sajnos nem csak az időjárás, de
olykor a vandalizmus is rongálja
az eszközöket. Szeretném hinni,
hogy a felújított játszótereinkre
nem leselkedik ilyen veszély,
mindenki belátja, hogy erejét
nem a kisgyerekek játékain kellene fitogtatnia… Egyúttal arra
kérek mindenkit, óvjuk közös
értékeinket.

Megszépültek a buszmegállóink is,minden buszmegállóban
A községi utak kátyúzására csak- nagyméretű
hirdetőfelületeket
nem 2 millió forintot költöttünk helyeztünk el.
Remélem, ezsaját pénzünkből, a kivitelezést zel megszűnik az, hogy az egész
a HE-DO Kft. végezte. Tudjuk, buszmegálló tele volt ragasztgatva
hogy útjaink többségének állapota mindenféle hirdetésekkel. Nyomakatasztrófális, de az idei év költ- tékosan kérem hirdetéseket elheségvetéséből ennyire futotta. Pró- lyezőket, hogy plakátjaikat csak a
báltuk a busz útvonalát követni, hirdetőtáblákra tegyék ki.
illetve a Haladás út került kátyúzásra. Remélhetőleg, ha továbbra
Siposné Fodor Judit
is mi gazdálkodhatunk a bevétepolgármester
leinkkel és kiadásaikkal, és nem
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Nem maradhat a
miénk az iskola
Az önkormányzatnak kötelező lesz
átadni az iskola működtetését az
államnak. A polgármester december 15-ig „önként” megteheti ezt,
ellenkező esetben december 20-án
az állam „elveszi ”az iskola működtetését.
– Képviselő-testületünk eddig sem
adta át az iskola működtetését az
államnak, amikor még önként lehetett átadni, mert úgy gondoljuk,
hogy jó gazdái vagyunk az intézménynek - mondta Siposné Fodor
Judit polgármester. - Azt gondolom,
hogy helyben tudjuk a legoptimálisabb körülményeket biztosítani az
intézmény műkötetésével kapcsolatban. Rendesen fizetjük az iskola
rezsi számláit, 2015-ben pedig olyan
fejlesztést hajtottunk végre az intézményen, amire 60 éve nem volt
példa. Nem gondolom, hogy tőlünk
távol jobban fogják üzemeltetni az
iskolát, mint mi. Nem tudok egyet
érteni a kötelező államosítással,
nem fogom önként átadni - tette
hozzá a polgármester.

Sikeres Erasmus +
KA1 Pályázat
A Nagyrédei Szent Imre Általános
Iskola sikeres Erasmus + KA1 pályázatának köszönhetően négy pedagógus – Bogdánné Mátrai Andrea, Csabáné Ivony Ildikó, Paulik
György és Zödös Szabolcs – külföldi szakmai továbbképzésen vehet
részt 2016 augusztusában.
Mindannyian
az
Anglolang
Academy of English nevű intézmény kurzusain vesznek részt
Scarboroughban, Angliában. A
képzés célja az angol nyelvtudás fejlesztése, hatékony tanítás módszertani ismeretek elsajátítása, illetve
nemzetközi kapcsolatok kialakítása
további, hosszú távú együttműködés céljából.
A képzés időpontja: 2016. július
31-augusztus 13.
Kollégáink szakmai továbbképzésükről blogot vezetnek, melyen naponta nyomon követhetőek lesznek
az angliai továbbképzésük eseményei.
A blog minden érdeklődő számára
az alábbi linken érhető el (az utazás
napjától kezdődően):
http://erasmuskepzes.blogger.hu
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Közfoglalkoztatás: vegyes eredmények
A START mintaprogramban
40 ember alkalmazására
kaptunk lehetőséget a Belügyminisztériumtól. A létszámot induláskor 37 főre
tudtuk felölteni.

Jelenleg 27 közfoglalkoztatottunk
van, tizenketten közös megegyezéssel távoztak a programból, mert
sikerült az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedniük, magyarul állást szereztek. Két embertől sajnos
el kellett köszönnünk a folyamatos
igazolatlan hiányzásaik miatt.
- Egyrészt örülök annak, hogy
ilyen sok embernek sikerült vis�szatérnie a munka világába, másrészt viszont gondot is jelent az
önkormányzatnak az immár jelentős munkaerő-hiány – mondta
Siposné Fodor Judit polgármester.
– Nagyon sok területet művelünk,
jelentős állatállományunk van, s ezzel a létszámmal szinte lehetetlen a
programban vállalt kötelezettségeinket teljes körűen és a maximumot
nyújtva teljesíteni. A közfoglalkoztatottainknak és vezetőiknek óriási
a leterheltsége.
A polgármester hozzátette azt is: a
munkaügyi központtól folyamatosan kéri az önkormányzat közfoglalkoztatottak kiközvetítését, már
Gyöngyösről is próbálnak munkaerőt szerezni, egyelőre nem sok sikerrel.
A közfoglalkoztatás keretében zajló tevékenységek áttekintése is alátámasztja, hogy rengeteg feladatról
van szó.

Állattenyésztés
Mangalica sertések, charolais marhák és méhek körül zajlik a munka.
A mangalicák jelentős szaporulatot
hoztak, márciusban – a fialásra felkészülve – tíz fiaztató ól és öt ideiglenes fiaztató hely építése történt
meg. A tizenöt anyakoca áprilisban
fialt 81 kismalac született, tizenkettő sajnos elhullott. Májusban a
malacok állatorvosi vizsgálata és
mintegy negyven kan herélése megtörtént. Két kant meghagytunk értékesítésre, ha nem kelnek el, akkor
fél éves korukban őket is ivartalanítjuk. Folyamatos a malacok értékesítése. Jelenleg 15 anyakoca, egy
üres koca, három ártány (150-170

kg-osak) és 42 malac van a telepen.
Az állatok egészségügyileg rendben
vannak, kondíciójuk jó. Hét anyakoca kivételével a jószágokat értékesítésre szánjuk.
Júniusban az állattartó telepen
megépült egy fedett kiülő, új vályúrendszer épült, bővítettük a legelőterületet, és kiépült a 220 voltos elektromos hálózat is. Ez utóbbi
révén a villanypásztor folyamatosan
üzemelhet, illetve elektromos szerszámok, gépek használata is lehetséges. Az áramot a Nagyréde Agrár
Kft-től kapja a telep, külön mérőről,
az önkormányzat rendszeresen elszámol a Kft-vel.
A telepen szeretnénk melegedővé
illetve takarmánytárolóvá alakítani konténereket és egy fedett szalmatároló helyet kialakítani, ehhez
hulladék faanyagunk felhasználható. Hulladék mederlapból járdát
építünk a marhaistállóig, illetve az
etetést megkönnyítendő a karámba
is.

történt meg.
• Garai Lászlónál van 2,4 ha őszi
árpánk, erről hat tonna termés
jött le, mint hozzánk lett betárolva, a mangalicák takarmányozására használjuk fel.
• A temetőkertben napraforgó
van vetve 1,5 hektár, itt 1,5-1,8
tonna/ha átlagtermés várható.
Zöldítést egy 1,18 hektáros területen tervezünk.

Szőlők

Növényter mesztés

Összesen 7 hektár szőlőt művelünk,
sajnos eléggé elaprózva, tizennégy
darab területen. A gépi művelést
Garai László végzi. A talajmunkák
időben el vannak végezve, a permetezés ütemterv szerint halad, tavas�szal jelentkezett némi atka-fertőzés,
de sikerült elejét venni a komolyabb
problémáknak. A támberendezések
a tavasszal rendbe lettek téve, így
már lehet traktorral közlekedni benne, illetve a lombozatot rendesen behúzgálni. A hegyelés szinte befejeződött, a gyomirtás is megtörténik.

Legelő, Gyep:

Kertek

2,5 ha legelőnkön található a
malactelep, illetve a legelőjük.
Három kertet művelünk jelenleg: a
• Folyamatosan haladunk befelé Rákóczi úton, a Dózsa György úton
a takarítással, a terület fele már és az íjászpályánál.
meg van tisztítva. Ez a terület • Rákóczi úti kertben cukkini és
alkalmas az energianyár telespárgatök van, de elég gyenge,
pítésére, mivel mindig vizes a
homokos a föld, nem lehet loterület, szántóföldnek alkalcsolni.
matlan.
•
Dózsa Gyögy úti kertben hagy• 3,19 ha gyepünk kaszálma, fokhagyma, marharépa,
va van. A betakarított első
tarlórépa van, ezek is gyengébkaszálást már értékesítetbek a locsolás hiánya miatt.
tük, a terület rendben van
• Íjászpályán szabadföldben van
paprika, répa, kukorica, cukkini, ezek a föld minősége miatt
Szántók
nagyon gyengék.
fóliasátorban 200 tő uborÖsszesen 20 hektár szántóföldön • 2ka,db300
tő paradicsom, 300 tő
gazdálkodunk.
paprika van. A fóliasátor hos�szúsága miatt nem tud a leve• Szántóterületünk 95 százalékát
gő megfelelően járni, a föld is
a Nagyréde Agrár Kft, 5 százagyenge homok talaj, tápanyaglékát Garai László műveli.
hiányos, emiatt gyengék a nö• Betakarítottunk 6,79 ha őszi
vények, nagyon könnyen ferárpát, 4,4 tonna/ha átlagtertőződnek, sok az elhalás. Ezek
méssel. 969.000 forint az értémiatt a termés átlag alatti.
ke, 34 Ft/kg a felvásárlási ára.
A kertek gyommentesek, tisztán
• Betakarítottunk 6,15 ha rep- vannak tartva, rendezettek.
cét, ez még be van tárolva.
• 2,55 ha őszi búzánk van, lapzártáig ennek aratása még nem
Dravnyik-Kelemen Péter
•
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„Az időskor az élet koronája legyen.”
Ha Ön nyugdíjas bátran
forduljon hozzánk, új közösségre találhat, és együtt
színessé tesszük a mindennapokat! Szeretnénk minden
egyes klubtagunk mindennapjait valóban megkoronázni!

Szeretnénk a hozzánk befáradó
idős emberek hétköznapjait színesebbé tenni, amihez gyönyörű
környezetben megfelelő tárgyi
eszközökkel barátságos, hangulatos, megnyugtató, gondoskodó odafigyelést biztosítunk. Az
idősek klubja segít abban, hogy
kapcsolatokat ápoljanak, újakat
alakítsanak ki, hogy amíg a gyerekek, unokák a munkájukat végzik, elfoglaltak, a nagyik se unatkozzanak.
Kiemelt célunk: Az idősek személyközpontú, humánus, magas
szintű pszichés és fizikai ellátása,
gondozása és a kompetenciánknak megfelelő egészségügyi ellátásban való részesítése.
Nappali ellátást nyújtó intézményként elsősorban a saját otthonukban élők számára biztosítunk lehetőséget napközbeni
tartózkodásra, étkezésre, társas
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A szolgáltatást igénybe
vehetik Nagyréde település területén életvitelszerűen élő, lakó- és
tartózkodási hellyel rendelkező
időskorú személyek, akik saját
otthonukban élnek, önmagukat
részben önállóan képesek ellátni.
A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezünk,
valamint helyet biztosítunk a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, lehetővé téve
ezzel a szociális izoláció elkerülését. Biztosítjuk, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti

kör számára elérhető módon mű- • mentális segítségnyújtás,
ködjön.
• napirend kialakítása, készséKlubtagjaink számára komforgek kiépítése, szinten tartása,
tos környezetet biztosítunk, ahol • rendszeres foglalkoztatás
figyelemmel kísérjük egészségi, • az időtöltés megszervezémentális, fizikai állapotukat, kapse, szórakoztató programok
csolataikat. Örömmel vesszük
nyújtása.
kezdeményezéseiket, ötleteiket,
javaslataikat, hiszen a klub min- Ennek keretében sok az időseden tagja fontos számunkra és az ket érintő témájú foglalkozást,
a célunk, hogy együtt jól érezzük programot kívánunk szervezni,
magunkat.
(kártya és sakk partik, felolvasások, meghitt beszélgetések, verseAz idősek klubjaiban a gondo- nyek, játékos vetélkedők, hímzés,
zás célja az érintett személy:
horgolás és egyéb hagyományok
• életkörülményeinek javítása, megőrzése, felelevenítése, kirán• egészségi állapot figyelem- dulások, az aktuális ünnepekre
való felkészülés, megemlékezés,
mel kísérése,
• harmonikus életvitel megte- kapcsolattartás más intézményekkel - óvoda, iskola, egyház,
remtése,
• tétlenséggel járó káros hatá- karitatív szervezetek - amelyek
valóban élhetővé teszik a szürke,
sok megszüntetése,
esetleg magányos hétköznapokat.
• érdekképviselet.
A klubban adottak a feltételek a
közösségi együttlétre, pihenésre,
Ezekből következően a gondozás a napi sajtó olvasására, és egyéb
/ ellátás elemei:
tömegkommunikációs eszközök
használatára.
1./ Fizikai ellátás:
• otthonos környezet megte- 3./ Egészségügyi ellátás:
remtése, tárgyi feltételek biz- A gondozó személyzet szakmai
tosításával,
kompetenciájától függően tudjuk
• étkezés biztosítása (szociális biztosítani az egészségügyi elláétkeztetés keretein belül)
tást. Odafigyelünk ellátottainkra,
• higiéniai szükségletek kielé- így az előzetese állapotfelmérésgítése /fürdetés, hajmosás, nek köszönhetően észleljük az
stb../
egészségi állapotukban bekövet• egyéb szükségletek /pl. mo- kező változásokat, szükség szerint orvost hívunk nekik. Szükség
sás, vasalás, varrás, stb.../
esetén segítséget nyújtunk a háziés szakorvosi ellátás igénybevéte2./ Pszichés gondozás:
• harmonikus életvitel megte- léhez is.
remtése klubon belül, és kí- Bízunk abban, hogy felkeltettük
érdeklődésüket és bizalommal
vül is
• kapcsolatok kiépítése a klub- fordulnak a jövőben hozzánk,
ban, és a környező világgal, hogy a „koronát minden napra felcsaláddal, szomszédsággal. tehessük”.
A klubvezető minden esetben Szeretettel várjuk leendő klubszámít a klubtagok ötleteire, tagjainkat! (Nagyréde, Atkári u.
9.)
aktív részvételére.

Szelektív hulladékszállítási naptár
A 2016. évi nagyrédei szelektív hulladékszállítások
időpontja:
Aug.
11.
25.

Szept.
8.
22.

Okt.
13.
27.

Nov.
10.
24.

Dec.
8.
22.

A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Társaság:
Hatvan, Szepes Béla u. 2.:
hétfő: 8.00-18.00
csütörtök: 8.00-16.00
telefonszám: 06-20-348-1764
Hatvan, hrsz 054/14
(Csány felé vezető úton, Hatvantól 2 km)
munkanapokon: 9.00-14.30
telefon: 06-37-340-402
Szállítás, konténer rendelés: 06-37-342-622
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Pályázatok, beruházások, fejlesztések

Folytatás az 1. oldalról
A Fáy-kastély a Generációk háza
is lesz. A kiállítások lehetőséget
adnak nem csak a Nagyrédére látogatók számára, hanem a helyiek
számára is településünk megismerésére. Gyermekeink általános iskolai
éveik alatt a Kastélyban megvalósuló programok látogatásával olyan
helytörténeti ismeretekre tehetnek
szert, melyek egész életükben végigkísérhetik őket.
A beruházás nyomán szintén állandó kiállítás keretében kaphatnak
méltó helyet Molnár József festőművész munkái. A nagyrédei születésű Molnár József 37 festménye
Nagyréde tulajdona, és hamarosan
további festményeket kap meg a
falu a művész lányától, aki a hagyatékot kezeli.
A harmadik, nem kevésbé fontos
állandó programelem a Helyi Értéktár állandó kiállítása. Az értéktárról
részletesen tájékozódhatnak a község honlapján.
Az állandó kiállítások mellett több
időszaki program megvalósítását
tervezzük sikeres pályázat esetén a
megújult kúriában.
Egyebek mellett koncertek, alkotótáborok, barokk rendezvények (esküvők, bál), irodalmi programok,
író-olvasó találkozók, közéleti beszélgetések, borkósolók és borbemutatók, borral, gasztronómiával
kapcsolatos szakmai és szórakoztató rendezvények, rendezvénysorozatok méltó helyszínéül szánjuk a
megújult létesítményt.
A pályázaton 100 százalékos, vis�sza nem térítendő támogatás nyerhető.
A projekt teljes költsége nettó 67
millió forint.
A pályázatot 2016. április 27-én
beadtuk, pályázat elbírálásával kapcsolatos döntés még nem született.

Művelődési ház

VP-6.7.4.1.1-16 „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” című

pályázat
A művelődési házunk 1956-ban
épült, 1972-ben épült hozzá a
mozi. Az elmúlt 60 évben az épületen külső felújítás nem történt,
az épület rossz állapotban van. A
most beadott pályázat sikere esetén

a nyílászárókat (ajtókat, ablakokat)
hőszigetelt, fokozott légzárású műanyag nyílászárókra cseréljük, az
épület külső falai és a zárófödém
hőszigetelést kap, az épületen belül
a világításkorszerűsítés is megtörténik, így összesen 235 darab T10
LED egyenes fénycső és tejüveges
gömbizzó kerül beszerelésre.
A projekt teljes költsége nettó 40,6
millió forint.
A pályázaton a beruházás költségeinek 75 százaléka nyerhető el vis�sza nem térítendő támogatásként, a
25 százalékot – mintegy 10 millió
forintot - az önkormányzatnak kell
biztosítania, amit a 2017-es költségvetésünk terhére vállalni tudunk.
A pályázatot 2016. 05. 04-én beadtuk, elbírálásával kapcsolatos döntés még nem született.

lenleg üresen álló 2 tantermes
épületet szeretnénk 4 pástos vívó
edzőteremmé alakítani. A beruházás során megújulna az épület,
megerősítenénk a tetőt, műanyag,
hőszigetelt nyílászárókat építenénk
be, hőszigetelnénk a külső falakat.
Felújítanánk a villamos hálózatot és
a fűtésrendszert.
A pályázaton a beruházás költségeinek 75 százaléka igényelhető vis�sza nem térítendő támogatásként.
Az igényelt támogatás 10.3 millió
forint, az önkormányzatunk által
vállalt önerő 3.4 millió forint.
A pályázatot 2016. 06. 02-án beadtuk, elbírálásával kapcsolatban döntés még nem született.

Sportpark

Rendkívüli szociális támogatás:
egymillió forint vissza nem térítendő támogatás;

2016. július 1-től lehet pályázni
a Nemzeti Szabadidős – Egészség
Sportpark Program keretén belül
kültéri sportpark létrehozására. A
programban települési önkormányzatok vehetnek részt. A sportparkokat a Nemzeti Sportközpont fogja
megépíttetni az önkormányzatok
számára.
Négy típusú pálya közül lehet választani, képviselő-testületünk a
legnagyobb méretű és legtöbb eszközzel felszerelt változat megpályázása mellett döntött. A sportparkot
a település központjába, közvetlenül
a Művelődési ház, sportpálya és az
iskola mellé terveztük, egy kerítés
nélküli, mindenki által szabadon
megközelíthető, természetesen a
mozgáskorlátozottak számára is
könnyedén megközelíthető, akadálymentes helyre.
A sportpark létrehozása a helyi közösség széles rétege számára nyújtana alapvető sportolási és rekreációs
lehetőséget, amelyre a lakosság és a
Sportegyesület szakosztályai részéről határozott igény mutatkozik.
A pályázatot 2016. 07. 21-én beadtuk, elbírálásával kapcsolatban döntés még nem született.

További beadott
pályázatok:

Rendkívüli települési támogatás:
6,4 millió forint vissza nem térítendő támogatás;
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 864 ezer forint vissza
nem térítendő támogatás;

Helyi piac

Beadásra váró, előkészítés alatt
lévő pályázat
A TOP-1.1.3-15 kódszám alatt fog
megjelenni a helyi gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek
biztosítása a megyékben program
keretén belül a helyi termelők, helyi
piacra jutásának támogatására kiírt
pályázat.
A pályázat keretén belül egy csaknem 200 négyzetméter alapterületű
fedett színt szeretnénk megvalósítani, ahol fa asztalok és asztalonként
egy-egy pad szolgálná az árusokat.
A fedett szín többfunkciós tér lehetne, hiszen nem csak helyi piacként
funkcionálhatna, hanem falusi rendezvényeknél vendéglátóhelyként is
működhetne.
A piac helye a Művelődési ház möVívóterem kialakítása götti
szabad, füves tér lenne.
(Óvodai, iskolai és utánpótlás sport A fedett szín a tervek szerint fainfrastuktúra-fejlesztésére, felújítá- szerkezetű, cseréptetős fedéssel.
sára, vagy új sportlétesítmény létreA pályázat várhatóan szeptemberhozására kiírt pályázat)
ben
jelenik meg, kész tervekkel várAz általános iskola területén je- juk hogy
beadható legyen.
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Itthon, Nagyrédén

Értéktári vetélkedő az általános iskola 8. osztályos tanulói részére.

A magyar nemzeti értékek és a
hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV. 16.) kormányrendelet
szerint 2014 januárjában elkezdődött
Nagyrédén az értéktári munka.
A Nagyrédei Települési Értéktárban
63 helyi érték került be, a feltöltése folyamatos. Az Értéktár megtekinthető
a település honlapján.
Az Értéktárba bárki kezdeményezheti egy helyi érték felvételét.
Az Értéktáron keresztül több alkalommal bemutathattuk a települést:
fotó- és helyi termék kiállításokkal,
az Értéktárban helyet kapott kulturális csoportok bemutatkozásával.
Az „ITTHON, NAGYRÉDÉN”
című értéktári vetélkedő keretében
gyerekek ismerkedtek a Nagyrédei
Települési Értéktárral.
A program célja, hogy a diákok az általános iskolai tanulmányaik során ne
csak az egyetemes és a nemzeti, hanem a szűkebb környezetükben lévő
értékekkel is találkozzanak.
A körülöttünk lévő természeti környezet, az épületek, a műalkotások, az
egyes személyek munkássága annyira a hétköznapjaink részévé válnak,
hogy nem figyelünk kellő mértékben
rájuk, nem ismerjük fel valódi jelentőségüket, pedig ezeket észre kell venni,
büszkének kell rájuk lenni, őrizni kell
őket.
A tanév utolsó heteiben a 8. osztályosok tanórai keretek között ismerkedtem meg a Nagyrédei Értéktárral, a
kormányrendelet szerint 8 kategóriába sorolt helyi értékekkel, valamint

minden értékhez elhangzott egy rövid
ismertető, mely tartalmazta a legfontosabb tudnivalókat az adott tételről.
A diákok ezután egy kvízjátékban
adhattak számot arról, mennyi és
mely értékek keltették fel érdeklődésüket.
A kvízjáték 7 helyszínen – mely
helyszínek részei az Értéktárnak – ,
egyfajta élő társasjáték keretében zajlott. Az osztályok fiú-lány csapatokat
alkotva vetélkedtek.
Lehetőség nyílt a helyszínek közvetlen megismerésére (Borászati múzeum, Zsellérház, Templom, Nagyrédei Kecskefarm, Magtár Vendégház,
köztéri szobrok), illetve ezeken a helyeken került sor a játékos kvíz kérdésekre, melyek tematikusan összeállítva (borászataink, hagyományaink,
történelmünk, gasztronómiánk, építet örökségeink, képzőművészeink) a
többi értékhez kapcsolódtak.
A feladatok lényege nem a számonkérés volt, hanem a helyismereti tudás
bővítése.
Az eredményhirdetésre ünnepélyes
keretek között, a ballagási ünnepségen került sor. A legjobb eredményt
a 8. b osztályos lányok csapata érte
el: Balogh Viktória, Barta Bernadett,
Boros Bettina, Gál Vanessza, László
Dzsenifer, Matalik Dalma Dorina,
Szarka Boglárka, Zámbó Szantina.
Az Értéktári vetélkedőnek nagy sikere volt a diákok, a pedagógusok és
minden érdeklődő körében. Terveink
szerint a programot minden tanévben
megrendezzük majd a 8. osztályosok
számára, és elkészül a kvízjáték felnőtteknek szóló változata is.
Mészáros Éva
művelődés-szervező

7. o.

Nagyrédei
Polgárőr Egyesület
Az egyesület 1998-ban alakult,
tevékenységét azóta is a település
lakóinak érdekében, a közrendközbiztonság, vagyonvédelem és
a fiatalokkal való foglalkozás és
nevelés érdekében fejti ki. Az eltelt
időszak alatt az egyesület biztosította a fentiek figyelembevételével a
települési rendezvényeket.
Az éves beszámolók alkalmával
elismeréssel beszéltek munkánkról.
Célunk, hogy a jövőben is ott
legyünk, ahol szükség van ránk és
segítsük a fenti célok megvalósítását, a település lakóinak megelégedettségére.
Köszönet a vállalkozók és az önkormányzat támogatásáért.
A lakossági jelzéseket a jövőben is
várjuk a 06-30-621-4277 telefonszámra.
Ivánkovics Zoltán
		
az egyesület elnöke

Érettségi esti
tagozaton
A Balassy Bálint Gimnázium felvételt hirdet a 2016/2017-es tanévre.
Az előzetes tanulmányok beszámításával a gimnázium két-három
év alatt elvégezhető, diákigazolvány
igényelhető!
Beiratkozás: nagyrédei tagintézmény (Szent Imre Általános Iskola
épülete) 2016. augusztus 22-től munkanapokon 09.00-12.00 óráig.
Érdeklődni illetve telefonon jelentkezni: Csabáné Ivony Ildikónál a
0630/589-3844 telefonszámon lehet.

Hatvan éves a Nagyrédei Művelődési Ház
Az 1950-es években a Nagyrédei Művelődési Házat a községet ért árvízkár ellensúlyozására a Csepeli Rákosi Vas- és Fémművek tervezte és kivitelezte.
Az építésben a lakosság is jelentős társadalmi munkát végzett. A ház átadó ünnepségét 1956. október
22-én rendezték meg.
Az alapítás évfordulója alkalmából programsorozatot rendezünk októberben, amikor a művelődési ház
felveszi Molnár József nevét.
Nagyréde Község Önkormányzata határozata szerint Molnár József méltó névadója lenne a 60 éves
intézménynek. Molnár József festőművész érdeklődése tág horizontú volt, de mindvégig őrizte
nagyrédeiségét, egy erős paraszti kultúrát. 2012-ben
a Magyar Kultúra Lovagja megtisztelő címet az indoklás szerint elsősorban nagyrédei kulturális tevékenységéért kapta a 90 esztendős alkotó.

A névadó ünnepséghez kapcsolódik majd a Molnár
József munkásságának keresztmetszetét bemutató időszaki kiállítás, valamint egy – a családtagok,
barátok, ismerősök visszaemlékezései alapján szerkesztett – emlékest.
Fotókiállítás mutatja be a ház infrastruktúrájának
alakulását, a nevesebb, a település életére jellemző
eseményeket.
A programsorozat részeként egy pályázatot is hirdetünk, „A mi 56-unk” címmel, melyel politikamentesen dokumentálni szeretnénk, hogy hogyan zajlott
az élet Nagyrédén, amikor forrongott az ország.
A programsorozat elősegítené, hogy a település lakói – elsősorban a fiatalok – jobban megismerkedjenek a település történelmével.
Mészáros Éva
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Pályázati felhívás:
A mi 56-unk

A Nagyrédei Művelődési
Ház pályázatot hirdet „A mi
56-unk” címmel.

lettel, mely tartalmazza a
tárgy tulajdonosát, és minden további érdekes, hasznos információt.
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Bengyáló,
a leleményes
A Virtus Kamara Táncegyüttes
„Bengyáló a leleményes” című műsorát láthatták május 14-én a Nagyrédei Művelődési Házban. Nagy nap
volt ez a társulatunk életében, hiszen
sikerült egy olyan egyedülálló produkciót létrehoznunk, ami megállja
a helyét bármely színházi műfajban,
legyen az a kortárs tánc, az autentikus néptánc, vagy akár egy színdarab.
Ma már kezd eltűnni a mesék varázsa, az életmódunkból kiveszett az,
hogy csak szimplán összejöjjünk és
történeteket, meséket hallgassunk
egymástól.
Mindig is foglalkoztatott a cigány
kultúra. A zenéjük, a táncuk, és a

A pályamunkákat 2016. szept2016-ban nem csak az 1956-os ember 30.-ig kérjük eljuttatni
forradalom és szabadságharc, a Művelődési Házba
hanem a Nagyrédei Művelődési (3214 Nagyréde, Fő út 6-8.), az
Ház alapításának 60. évforduló- alábbiak szerint:
ját is ünnepelhetjük
Ezért a nemzeti ünnep kerek
évfordulójához helyi aktualitású • Novella - 1 db nyomtatott
példányban, valamint elektrendezvények is kapcsolódnak.
ronikus formában.
A Nagyrédei Művelődési Ház
•
Fotó - Az eredeti fotó mia programsorozat részeként pánimum
A4-es
méretű
lyázatot hirdet „A mi 56-unk”
nyomtatott és elektronikus
címmel.
(scannelt) formájú másolata.
A pályázat több kategóriában
A melléklet 1 db nyomtatott
várja a politikamentes történepéldányban, valamint elektEz az egész nem
teket, fotókat, dokumentumokat,
ronikus formában.
tárgyakat, melyekből kirajzolójöhetett volna létre
dik, hogyan zajlott az élet Nagy- • Dokumentum - Az eredeti
dokumentum
minimum
együttműködés nélkül. ”
rédén 1956 őszén.
A4-es méretű nyomtatott és
Sorsfordító időkben nem csak a
elektronikus (scannelt) for- gyűjtéseink alkalmával megismert
nemzeti történelem lapjai íródmájú másolata. A melléklet asszonyok és férfiak anekdotái. Így
nak, egy település, a településen
1 db nyomtatott példányban, esett a választásunk egy olyan műélő családok életében is történvalamint elektronikus for- sor létrehozására, ami kimondottan
nek fontos események, melyek
mában.
nincsenek szoros összefüggésa cigányok történeteiről és fantaszti•
Tárgy - A tárgyakat 2016. kus táncaikról szól. Táncosainknak
ben az országos történésekkel,
szeptember 30 - november hatalmas odafigyelés és elhivatottde a közösség, az egyén életében
30. időszakra kell átadni a ság kellett, hiszen ez az egész nem
fontosak.
Művelődési Ház részére. A jöhetett volna létre együttműködés
A pályámunkákkal az 1956 okmelléklet 1 db nyomtatott nélkül. Mindenkit inspirált a törtétóber-decembert felölelő időszak
példányban, valamint elekt- net, és maga az, hogy egy bonyolult,
bemutatása a cél.
ronikus formában.
sokak által meg nem értett kultúrával foglalkozhatunk. Így nem volt
Pályázati kategóriák:
A pályamunkák nyomtatása, nehéz ráhangolódni a munkára.
másolása, nagyítása, scannelése A történeti szál több meséből épül
• Novella – A településen a Művelődési Házban megoldha- fel,
amelyek magukba foglalják a
megtörtént esemény novel- tó.
cigányság
hiedelemvilágát és erelaszerű leírása.
A pályázat eredményhirdetésé- detét is. A néző együtt utazhat a fő• Fotó - Fotó egy esemény- re, a pályámunkák bemutatására szereplővel, Bengyálóval, egy olyan
ről, egy életképről, a falu- ünnepélyes keretek között kerül világba, ahol természetfeletti lények
ról, stb… melléklettel, mely sor a nemzeti ünnep évfordu- uralják mitikus birodalmukat.
tartalmazza a fotón látha- lójához kapcsolódó programok A végeredmény pedig magáért betó eseményt, személyeket, időpontjában.
Megtelt a Művelődési Ház,
helyszínt, a fotó készítésé- A pályamunkákat kategórián- szélt.
nézőink
kerek egész történetet
nek időpontját, a fotós nevét. ként díjazzuk, emellett – kate- láthattak egy
a Művelődési Ház színpa• Dokumentum - Kordoku- góriától függetlenül - fődíj illeti dán. Zenés-táncos mesejátékunk akmentum, mely jellemzi a azt a pályaművet, amely a legér- kora sikert aratott a bemutatón, hogy
megjelölt korszakot. Ha a tékesebb információval szolgál a számos, rangos rendezvényre kapott
dokumentumból nem derül- település történelméhez.
már felkérést, köztük a jászberényi
nek ki azok az információk, A díjak a rendezvényhez kap- Csángó Fesztiválra és a Hagyomáhogy melyek alapján kap- csolódó képzőművészeti alkotá- nyok Házába is.
csolódik a pályázati témá- sok.
hoz, rövid, tényszerű melAlbunovics Milán
léklet.
Mészáros
Éva
Virtus
Kamara
Táncegyüttes,
• Tárgy – A korszakot jellemművelődés-szervező
művészeti
vezető
ző „retró” tárgyak, mellék-

„
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Nagyréde Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa
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Pályázatok, fejlesztések
Az önkormányzat fejlesztési
programjának megfelelően
elkészült több beruházás
tervezése, a finanszírozáshoz pályázati támogatás
szükséges. Az alábbiakban
összefoglaljuk a már beadott pályázatainkat.

Óvoda – bölcsőde

Top-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével” című pályázat

Az óvoda udvarán épülne meg egy
12 gyermek befogadására alkalmas, minden jogszabályi követelménynek megfelelő bölcsőde. Az új
épület bruttó területe 322 négyzetméter. Az új bölcsihez egy udvart
is kialakítunk, az óvoda udvarától
elválasztva.
Az óvodában maradna a tornaszoba és a megszűnő családi napközi
helyén egy új, 34 négyzetméteres
óvodai csoportszobát alakítunk ki,
amely 17 gyermek fogadását teszi
lehetővé.
A beruházás így nem járna az
óvoda belső átalakításával, viszont
a nyílászárók cseréjét, a homlokzat

hőszigetelését és helyreállítását, a
díszek felújítását tartalmazza a felújítás.
A fejlesztés révén az óvoda férőhelyeinek száma a jelenlegi 100ról 117-re nőne, a négy helyett öt
csoportba járhatnának a kicsik. Az
energetikai korszerűsítéstől mintegy 30 százalékos megtakarítást
várnak a tervezők.
A projekt teljes költsége nettó 126
millió forint.
A pályázaton 100 százalékos, vis�sza nem térítendő támogatás igényelhető.
A pályázatot 2016. 05. 23-án beadtuk, elbírálásával kapcsolatos döntés még nem született.

Kerékpárút

TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés” pályázat:
gya-

logos- és kerékpárút építése, valamint kerékpársáv kialakítása az
útpadka leburkolásával és árok befedése a Haladás úton. A beruházás
támogatja az eljutást belterületről
külterületi munkahelyrejutás biztosítását, kerékpár segítségével. A
pályázaton 100 százalékos vissza
nem térítendő támogatás nyerhető.
A pályázatot 2016. márciusában
adtuk be, pályázattal kapcsolatos
döntés még nem született.

Belterületi utak,
járdák, hidak felújítása

A Fő út páratlan oldalát szeretnénk
térburkolattal ellátni. A járdáink
állapota kritikán aluli, ezért egy
csaknem 14 millió forintos beruházással tervezzük megújítani a gyalogos közlekedés lehetőségét.
A pályázaton 75 százalékos támogatás igényelhető, ennek összege
11.7 millió forint, az önkormányzat
által vállalt önerő 3.9 millió forint.
A pályázatot 2016. 06. 02-án beadtuk, elbírálásával kapcsolatban
döntés még nem született.

Izsák-Fáy kúria

TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című pályázat:
A kúria műemlék épülete a megújulást követően többfunkciós közösségi színtérként működne.
Az épületben egy helytörténeti múzeum kialakítását tervezzük,
amely bemutatja a helytörténeti emlékeket, állandó kiállítás keretében.
Az anyag gyűjtése folyamatos, tárgyi emlékek, fotók, dokumentumok
sora vezeti végig a látogatót a falu
fejlődésének szakaszain.
Folytatás a 2. oldalon

Idősek nappali ellátása
Hamarosan megkezdi működését az idősek klubja az
Atkári u. 9. szám alatti épületben.
Az új ellátás feltételeit kizárólag saját forrásból valósítja meg az önkormányzat. A 200 négyzetméteres
épületben a teljes felújítást követően a falugazdász és a
hegyközség is végleges és méltó elhelyezést nyer.
Az épület új nyílászárókat és hőszigetelő vakolatot kapott, megújult a csapadékcsatorna.
– Az idősek klubja részlegen kicseréltük a gáz- és villanyvezeték-rendszert, új gázkazánt szereltettünk be,
kicseréltük a padlóburkolatot – sorolta Siposné Fodor
Judit a beruházás részleteit.
Az új intézmény 20 idős ember napközbeni ellátására lesz alkalmas, új, önálló költségvetési szervként
hozza létre az önkormányzat a Nagyrédei Gondozási
Központot, egy magasabb vezetői besorolású intézményvezetővel. Egy intézményvezetőt és egy gondozót
fog alkalmazni az önkormányzat, közalkalmazotti státuszban. Az álláspályázatok már megjelentek, heteken
belül megtörténik a jelentkezések elbírálása. Ehhez az

újonnan létrejövő intézményhez tartozik majd a házi
segítségnyújtás és a szociális étkeztetés is, ami összességében hatékonyabb feladatellátást tesz lehetővé.
A beruházás teljes költsége nettó 13 millió forint,
ebből már nettó 7,8 milliót a szerződésben vállaltak
szerint megfizetett az önkormányzat a kivitelezőnek, a
fennmaradó részt a szeptemberi adóbevételekből fogja
rendezni.
– Nagyréde lélekszáma alapján hosszú évek óta kötelező feladat lett volna ez az ellátási forma, büszke vagyok
rá, hogy sikerült végre megteremtenünk. És különösen
jóleső érzés, hogy ilyen jelentős összegű beruházás az
elmúlt húsz évben nem valósult meg kizárólag saját
forrásból, vagyis pályázati támogatás nélkül ki tudtuk
gazdálkodni a költségét. Sajnos nem is pályázhattunk
ilyen jellegű beruházásra, mert a pályázati rendszer új
szociális intézmény létrehozását nem támogatja – tette
hozzá a polgármester.
A gondozási központról a 4. oldalon
bővebben olvashatnak

