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BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT
KÍVÁNUNK!

4. oldal

Az Új Nemzedék Központ Heves megyei munkatársának javaslatára jelöltük a díjra Nagy- Az Önkéntesség VIlágnapja Alkalmából szervezett programon kicsik és
réde Nagyközség Önkormányzata és a Molnár József Művelődési Ház szervezésében 2016- nagyok, gyerekek, fiatalok és örökké fiatalok közösen készítettek ajándétól megvalósuló „Itthon, Nagyrédén” (Értéknapok) programot. A szakmai zsűri a legjobb tíz kokat, egy kiváló közösségi program keretében. Bízva abban, hogy munkezdeményezés közé válogatta programunkat.
4. oldal
kájukkal sokak ünnepét tehetik még szebbé
8. oldal
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Tájékoztatás ideiglenes helyi iparűzési
adókötelezettség keletkezéséről
Ideiglenes jellegűnek akkor minősül iparűzési tevékenység esetén a tevéaz iparűzési tevékenység, ha az ön- kenység végzésének időtartama az
kormányzat illetékességi területén az irányadó az adókötelezettség időbeni
ott székhellyel, telephellyel nem ren- terjedelmére. Ideiglenes jelleggel végdelkező vállalkozó
zett iparűzési tevékenység esetében az
1.
építőipari
tevé- Tájékoztató a fizetési felszólításokról
kenységet folytat, illető- A helyi,- illetve központi adó kintlévőség vonatkozásában megtörténtek
leg természeti erőforrást a felülvizsgálatok. Azon adózók akiknek lejárt esedékességű ( 2018.
tár fel vagy kutat, feltéve, szeptember 15. ), illetve előző évekről áthúzódó helyi,- illetve központi
hogy a folyamatosan vagy (gépjárműadó) adótartozása van, 2018. októberében felszólító levelet
megszakításokkal végzett
tevékenység időtartama kaptak hátralékuk rendezésére.
adóéven belül a 30 napot Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy akik nem rendezték az elmaradt
meghaladja, de nem éri tartozásukat, illetve nem jelezték, hogy fizetési nehézségeik lennének, és
el a 181 napot. Ha a te- nem kértek részletfizetést, azokat a kintlévőségek végrehajtását 2018.
vékenység folytatásának november 20-ától folyamatosan elkezdtük átadni a Nemzeti-Adó és
időtartama a 180 napot Vámhivatalnak.
meghaladja, akkor a tevé- A személyre szóló „Fizetési felhívásokkal” az adóhatóság elsődleges célja
kenység végzésének helye az volt, hogy a tartozás megfizetésére - az önkéntes teljesítés érdekében telephelynek minősül;
az adós figyelmét ismételten felhívja.”
2.
bármely - az elő- Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy akik nem vették át a felszólító
zőek közé nem sorolható levelet az is kézbesítettnek minősül, így ezen tartozások végrehajtása is
- tevékenysége, ha annak átadásra kerülnek a NAV-hoz.
folytatásából közvetlenül
bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat ille- adót a tevékenység végzésének naptékességi területén sem rendelkezik tári napjai alapján kell megállapítani.
Minden megkezdett nap egy napnak
székhellyel, telephellyel.
számít.

Az adófizetési kötelezettség időtartama

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával
keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Az
önkormányzat illetékességi területén
ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett

Az ideiglenes helyi iparűzési adó
mértéke

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén az adó mértéke:
naptári naponként 3.000 forint.
A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fi-

zetendő adóból - legfeljebb azonban
annak összege erejéig - levonható az
ideiglenes jellegű tevékenység után az
adóévben megfizetett adó.

Az ideiglenes helyi iparűzési adó
megfizetése

Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett
tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napján
kell megfizetni.
Amennyiben a vállalkozó előzetes bejelentésétől eltérően a tevékenységvégzés napjai alapján a vállalkozónak az
önkormányzat illetékességi területén
ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység
utáni adókötelezettsége áll fenn, akkor arról legkésőbb az adóévet követő
év január 15. napjáig köteles bevallást
benyújtani, s a bevallás benyújtásával
egyidejűleg az adót az ideiglenes tevékenység után egyébként fizetendő adó
eredeti esedékességétől számított késedelmi pótlékkal növelten megfizetni.
Kérjük a Tisztelt Lakosokat, Vállalkozásokat, Vállalkozókat, hogy amennyiben a fentebb említett tevékenységek
közül Önök foglalkoztattak ilyen jellegű
vállalkozásokat, legyenek szívesek a cégek figyelmét felhívni, hogy ideiglenes
jellegű helyi iparűzési adófizetési kötelezettségük van Nagyréde Nagyközség
Önkormányzatának Adóhatósága felé.
Amennyiben ez nem lehetséges az Adóhatósághoz is bejelenthetik a cégek neveit.
        dr. Bálint Edina Ida
jegyző

Szeretet és törődés: mindent a kicsikért
A szüreti hét lezárása után, a
késő ősz, a tél sem telt, telik
eseménytelenül a Nagyrédei
Kastély Óvodában.
Októberben az állatok világnapja alkalmából a gyöngyösi
Új Nap Egyesület javára szerveztünk gyűjtést, ők pedig egy
kutyás bemutatóval egybekötött látogatással viszonozták
az adományt.
Természetesen a december
a Mikulás és a karácsonyvárás
jegyében telik, Gyöngyösre is
ellátogattunk a gyerekekkel,
és az ovinkba is megérkezett a
Mikulás.
Az év utolsó rendezvénye
december 17-én a karácsonyi

ünnepségünk lesz, másnap
pedig karácsonyi vásárt rendezünk az ovi udvarán.
Már készülünk a jövő évi,
hagyományos jótékonysági
bálunkra, ennek időpontja
február 9-e lesz, reméljük,
sokakkal találkozunk majd akkor is. Elindítottuk egy új óvodai alapítvány létrehozását
is, azzal a szándékkal, hogy
minél hatékonyabban tudjuk
a gyermekek javát szolgáló
terveinket megvalósítani.
Mindenkinek áldott ünnepet és boldog új évet kívánnak a Kastély Óvoda dolgozói.
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Csernyik Ottó
az új képviselő
Megrendülve és fájdalommal búcsúztunk el Tóth Géza képviselőtől. A
halálával megüresedett mandátumot
Csernyik Ottó vette át, akit a Pénzügyi
Bizottság elnökévé is választott a képviselő-testület.
A mandátumot azért Csernyik Ottó
tölti be, mert a 2014-ben Tóth Gézát
követő legtöbb szavazatot szerző Bernáth Lászó (414 szavazat), illetve az őt
követő Bujdák Attila Árpád (404 szavazat) nem vállalta a képviselői tisztséget.
Utánuk  következett Csernyik Ottó, aki
2014-ben 402 szavazatot kapott.
A Pénzügyi Bizottság külsős tagjává
a képviselő-testület Sebők Juditot választotta.

Az önkormányzat önerős beruházásként több mint harminc millió forintból újított fel több utat a község
legrosszabb állapotú útszakaszai közül

2018-ban jelentős útfejlesztések történtek Nagyréde
belterületi,
önkormányzati
útjain.
Azt kívánom, hogy haladhassunk tovább a fejlesztések jellemezte megkezdett úton, hogy minél jobb utakon haladhassunk – mondta az idei, döntően
önerős útberuházások átadásán Siposné Fodor Judit polgármester.
Szabó Zsolt országgyűlési képviselő
köszöntőjében arról beszélt: az utóbbi időben egyre gyakrabban – és nagy
örömmel – jön Nagyrédére különféle
avatási eseményekre is, s ez is mutatja,
hogy a falu töretlenül fejlődik.
– Örülök az együttműködésnek, örülök annak, hogy összefogva megint
tudtunk alkotni, hogy jó helyre került a
pénz – utalt a Fő út páratlan oldalának
felújításához nyújtott pályázati támogatásra.
Beszélt arról is, útberuházások terén
is van még tennivaló Nagyrédén, de
más területeken is.
– Egy nagyon szép főtér alakul ki a
szemünk előtt, az összképet azonban
egyelőre rontja a művelődési ház épülete, amit rendbe szeretnénk tenni –
jegyezte meg a képviselő, egyúttal az
óvoda tervezett felújításának fontosságát is hangsúlyozta.
Az önkormányzat önerős beruházásként több mint harminc millió forintból
újított fel több utat a község legros�szabb állapotú útszakaszai közül.
Több évtizedes problémát sikerült
orvosolni a Horvátkert út teljes fel-

újításával, az út teljes egészében új,
melegaszfaltos burkolatot kapott. A
Gyöngyösi út felső szakaszán szintén
melegaszfaltos eljárással készült új
burkolat, ugyanígy a Haladás-köz is teljes egészében megújult.
Mindezek mellett az Atkári úton egy
aszfaltos parkoló épült, valamint a
Gondozási központnál is aszfaltos pakolók épültek, szintén aszfaltburkolatot kapott a létesítmény kapubejárója és részben az udvara. Megújult az
egészségügyi központhoz vezető út,
valamint egy teljesen új járda is épült,
ezzel nem csak kényelmesebbé, de biztonságosabbá is vált az egészségügyi
központ megközelítése.
Mintegy tízmillió forint pályázati támogatás, és további hétmillió forint
önkormányzati forrás felhasználásával
újult meg a Fő út páratlan oldala, ahol
részben térköves, részben aszfaltos
parkolók épültek (korábban nem volt
szilárd burkolat a parkolókban), és térköves járda készült.
Az útfelújítási program jövőre is folytatódik, hiszen – sajnos – több évtizedes lemaradást kell behozni, még
jócskán akadnak rossz állapotú utak a
településen. Az önkormányzat a 2019es költségvetésében az ideihez hasonlóan mintegy 30 millió forintot tervez
önerős útfelújításokra.
Amennyiben pályázati lehetőség nyílik meg útberuházásokra, akkor természetesen a program „felgyorsul”, az
ütemezés fő szempontja továbbra is az
marad, hogy a legrosszabb állapotban
lévő belterületi önkormányzati utak
újuljanak meg elsőként.

Köszönet és
toborzás

A Nagyrédei Polgárőr Egyesület új vezetőjeként előszőr is meg szeretném
köszönni Ivánkovics Zoltán eddigi vezetői munkáját, aki immár nem vezetőként, hanem polgárőrként folytatja
munkáját közöttünk.
Szeretném megkérni a lakosságot,  
hogy aki havi négy órát rá tud szánni
a szabadidejéből Nagyréde biztonságának megőrzésére és a körzeti megbízott
munkájának segítésére, az jelentkezzen
polgárőrnek.
A polgárőrség telefonszáma:
+36 30 391 6121
Bonta Attila
Nagyrédei Polgárőrség Vezető

Gazdálkodók
figyelmébe!

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Gazdálkodókat, hogy 2019. január 1-jétől
a következő változások lépnek életbe a
falugazdász ügyfélfogadási rendjében:
Nagyréde településen a falugazdászi
feladatokat a továbbiakban Barna-Dér
Éva, falugazdász látja el.
Az ügyfélfogadás új időpontja: keddi
napokon 8.00 órától 16.00 óráig.
A hét többi napján ügyintézés a NAK
Szolgáltató Központ és Falugazdász
Körzetközpont irodájában történik a
következő címen: Gyöngyös, Mátrai út
36.; Főiskola, E épület.
Kovács Viktor
körzetvezető falugazdász
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Megnyitott a Digitális Jólét Program Pont
Miben segíthet a DJP Pont és a
Mentor?

Digitális alapkompetenciák fejlesztésében
Meglévő ismeretek bővítésében
Online ügyintézésekben
Online álláskeresésben, önéletrajzok
elkészítésében
Távoktatásban és informális tanulásban az interneten
Személyes adataink védelmével kapcsolatban
Gyermekvédelemben, tudatos digitális médianevelésben
Tudatos eszköz- és internethasználatban

Nyitvatartási idő:

Az ünnepélyes átadást ezúttal nem
szalag-, hanem tortavágás jelképezte

A technológia nem pótolhatja az emberi kapcsolatokat, viszont jól használva
hozzájárulhat a kapcsolatok ápolásához
is. És még egy csomó mindenhez. Ehhez
kínál segítséget a Digitális Jólét Program
Pont. Már Nagyrédén is.
Laptopokat, tableteket, mobiltelefonokat, egyéb eszközöket nyert pályázaton az önkormányzat, s ezek az eszközök a ma megnyitott Digitális Jólét
Program Ponton
szolgálják a helyieket. Mindezek mellett nyilvános WiFi
hálózat kiépítése is
megtörtént, amely
a művelődési ház
mintegy 60 méteres körzetében szabadon használható.Mint a megnyitón
Szabó Zsolt államtitkár fogalmazott: a
technika nem pótolja, nem pótolhatja
az emberi kapcsolatokat, azonban ha
jól használják, akkor akár ezen kapcsolatok ápolásában is jó szolgálatot tehet.
Mindemellett természetesen az élet

számos területén jelenthet segítséget
minden korosztálynak.
Siposné Fodor Judit polgármester köszöntőjében arról beszélt: a DJP Pont
nem “csupán” infrastruktúrát, nem
csak eszközöket kínál majd, hanem
programokat, ismereteket, személyre,
célcsoportokra szabottan.
A DJP Pont mentora a művelődési ház
vezetője ezt erősítette meg, amikor arról beszélt: az álláskereséstől a
biztonságos internethasználatig,
a gyermekek védelmétől a digitális kompetenciák fejlesztéséig egy
sor fontos témában nyújt majd –
szervezetten – segítséget a DJP
pont az érdeklődőknek a különféle korosztályoknak szervezett programokon.
Az ünnepélyes megnyitót ezúttal – formabontó módon – nem szalagátvágás,
hanem a DJP torta felszeletelése jelentette, az édességet aztán a vendégek el
is fogyasztották, az első – egyelőre analóg – közösségi programként.

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

14:00 – 19:00
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
13:00 – 16:00

Digitális Jólét Program és
Digitális Gyermekvédelmi
Stratégia
Mentor:
MARKÓ ANITA
E-mail: djp@nagyrede.hu

Digitális gyermekneveléssel kapcsolatos szülői foglalkozások zajlanak
novembertől a DJP szervezésében és
várhatóan januárban indul a digitális
alapkompetenciák megszerzésére
irányuló képzés is.

Döntőben az Új Nemzedék Díjért

Az Új Nemzedék Díj már több éve
szolgál elismerésként azoknak a közösségeknek, csoportoknak, akik az
embereknek és emberekről szóló, közösséget megmozgató programot szerveznek, ami azokat is közösségé kovácsolja, akik szervezik és azokat is, akik
részt vesznek benne. Az Új Nemzedék
Központ Heves megyei munkatársának
javaslatára jelöltük a díjra Nagyréde
Nagyközség Önkormányzata és a Molnár József Művelődési Ház szervezésében 2016-tól megvalósuló „Itthon,
Nagyrédén” (Értéknapok) programot.
A szakmai zsűri a legjobb tíz kezdemé-

nyezés közé válogatta programunkat a
beküldött anyag alapján. A döntőben
közösségszavazással folytatódott a
verseny, a legtöbb szavazatot gyűjtő

program kapta az idei Új Nemzedék Díjat, s az ezzel járó egymillió forint értékű szolgáltatási illetve kommunikációs
támogatást.

Már az is nagy öröm és elismerés számunkra, hogy az országos versenyben
a legjobb tíz program között szerepelhetünk, illetve decemberben a Youth
Hungary – Fiatalok konferenciája programon is bemutatkozhattunk.   Mindenkinek köszönjük, aki szavazatával
is támogatott. S bár ezúttal nem sikerült a közönségszavazáson elnyernünk
az egymillió forintos fődíjat - már csak
azért sem, mert nagyobb városokkal
voltunk versenyben - a program folytatásához és fejlesztéséhez maga a
verseny is új erőt és lendületet adott.
Markó Anita
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Tartalmas, mozgalmas, változatos
Röviden fogalmazva ilyen
volt az évünk a Molnár József Művelődési Házban: tartalmas, mozgalmas, változásokkal teli.
Tartalmas, mert igyekeztünk éves
költségvetésünket úgy felhasználni, hogy színes programokat kínáljunk és támogatni tudjuk művelődő közösségeinket. Megtartottuk
állami ünnepeinket, csatlakoztunk a Közösségek Hete országos
programsorozathoz, minden intézményünkben
megszerveztük
az Értéknapokat, nyári táncházat
szerveztünk, illetve idén 19. alkalommal rendeztük meg sikeresen
a Szüreti Napokat. A Nőnapon és
az Idősek napján is megtelt a művelődési ház nagyterme, s hátra
van még a népszerű Falukarácsony,
hosszú évek kihagyása után pedig
újra lesz szilveszteri mulatság is.
Új közösségek kialakulását is ösztönöztük (Gasztro Klub, Ifjú értékőrök, Mesemorzsa Bábcsoport) és
támogattuk a közösségi kezdeményezéseket is (Szent Mihály napi
szalonnasütés, Tökfaragás).
Igyekeztünk minden kínálkozó pályázati lehetőséggel élni, melyek
közül számos program pozitív elbí-

rálásban részesült (Hungarikum pá- ram keretében mentorképzésen és
lyázat, Testvértelepülési pályázat, digitális gyermekvédelmi képzésen.
Csoóri Sándor Program, Digitális Bízunk benne, hogy a helyi közösJólét Pont kialakítása, Szakmai In- ség javára kamatoztathatjuk a tonovációs pályázat), de vannak még vábbképzéseken megszerzett új isfolyamatban lévő és nem nyertes mereteinket.
pályázatok is. Sokat dolgoztunk és Változásokkal teli pedig azért volt
dolgozunk továbbra is azon a műve- az évünk, mert megváltozott több
lődési házban, hogy minél több kül- kulturális jogszabály, hatályba lépső forrást és fejlesztési lehetőséget tek új rendelkezések, s a jövő évben
találjunk.
ez még tovább folytatódik. Nagy
Mozgalmas is volt az év, mert hangsúlyt fektettünk a módosítácsökkent a dolgozói létszámunk. A sok és újdonságok megismerésére
Belügyminisztérium megszüntette és a felkészülésre, hiszen a törvény
a kulturális közfoglalkoztatást, így szigorú feltételeket szabott és mina programban nálunk dolgozó két den részletre kiterjed. Úgy érzem,
kollégától búcsúznunk kellett, vagy másképp kellett Köszönöm kollégáim egész éves munkáját és
megoldani a továbbfoglal- a képviselő-testület támogató hozzáállását.
koztatást. Ez szakmailag és Külön köszönöm a civil szervezeteknek, csoanyagilag is plusz terheket portoknak és támogatóinknak mindazt, amit
rótt a művelődési ház mű- egész évben a művelődési ház munkájának
ködésére.
segítéséért, a helyi közösségért tettek.
2018 a továbbképzések
éve is volt. Az élethosszig
tartó tanulás minden ember számá- nem volt hiábavaló a sok utánajárás
ra egyre fontosabb, ezért különö- és tanulás, mert így magabiztosan
sen örültünk, hogy idén széleskörű vághatunk majd bele az új feladalehetőségeket kaptunk szakmai tu- tok végrehajtásába. Ugyanakkor
dásunk bővítésére. Részt vettünk 2019-ben is sok újdonság várható
közösségfejlesztő tréningen, könyv- a közművelődési területen működő
tári ismeretek oktatáson, kulturális intézmények életében.
szervező képzésen és vezetői képzéMarkó Anita
sen, továbbá a Digitális Jólét Progművelődésszervező

Muzsikáltak, de nem henyéltek

A Nemzeti Művelődési Intézet kérte világával, a bábok elkészítésének folya- Bábszínház próbájára, megnézhették,
fel településünket egy országos bábos matával és megtanulták, hogyan állja- mi van a színfalak mögött.
programhoz való csatlakozásra. Az or- nak színpadra egy bábbal a kezükben, A program zárásaként két novemberi
szágból hat megye vett részt a kezde- amit ők maguk keltenek életre. Nagyon előadást kértek a csoporttól a szerveményezésben, Heves megyét Nagyré- jó kis közösség alakult ki, nem csak a zők. Első alkalommal Nagyrédén, az
de képviselte.
gyerekek, hanem a szakmai munkatár- Idősek Napján mutatták be műsorukat,
Az NMI a   korábban bábcsoport-ve- sak és a szülők között is.
majd országos bábos konferencián, a
zetői továbbképzést végzett Kovácsné A munka mellett kiránduláson is volt a II. Bűvös Bábos Szemlén képviselhetErki Dalmát, a Molnár József Művelő- Mesemorzsa, Éry-Kovács András igaz- ték Heves megyét, a szolnoki Aba-Nodési Ház munkatársát bízta meg a báb- gató meghívására Egerbe utazott a cso- vák Agorában. Emellett a Heves mecsoport vezetésével, melyhez bábmű- port, ahol betekintést kaptak a Harlekin gyei közművelődési szakmai napra is
vészeti mentor segítségét is
meghívást kapott a kis
biztosította az egri Harlekin
csapat, ahol a gyerekek
Bábszínház igazgatója, Éry- A Heves megyei közművelődési szakmai napra is meghívást kapott a kis csapat, ahol már rutinosan állhattak
Kovács András személyé- a gyerekek már rutinosan állhattak színpadra.
színpadra.
ben. A rendszeres próbák
A program ugyan noszeptemberben kezdődtek,
vemberben véget ért,
a csoportvezető hét iskode a lelkes csoport nem
lás gyermekkel dolgozta
szeretne itt megállni.
fel La Fontaine, a Tücsök
Folytatják a munkát: deés a hangya című meséjét.
cemberben a nagyrédei
A bábelőadást élő zenével
óvodások és iskolások
egészítette ki Markó Anita
számára szervez előadást
és Suha Péter.
a művelődési ház, sőt,
A gyerekek megismerkedmár az új mesét is kiváhettek a bábozás mesés
lasztották a gyerekek.
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Bokréta: a családon kívül is kell a közösség

A nőnapi rendezvény sem múlhatott el egy kiadós nótázás nélkül

A 2018-as év is igen mozgalmas volt
a Bokréta Nyugdíjas Kör életében. A
havi egyszeri találkozásokon túl egyéb
programokban is részt vettünk. Elsősorban a falu rendezvényein: Szüreti
napok, ünnepségek, Idősek napja, iskolai rendezvények, farsangi fánksütés
a Gondozási Központban. Decemberben ismét a Gondozási Központba megyünk, ezúttal karácsonyi sütit sütni. A
falu karácsonyi ünnepségén pedig finom falatokkal várunk minden kedves
vendéget.
A Nyugdíjasok Heves megyei rendezvényein is képviseltük csoportunkat.
Bükkszéken sportnapon, Egerben az
Idősek napi ünnepségen vettünk részt.

A saját programjainkat is emlékezetessé, színesebbé tettük többek között nyársalással, a nőknek rendezett
ünnepséggel, ahol férfi társaink köszöntöttek bennünket, végül az év végi
nagy rendezvényünkkel.
December elején köszöntjük a kerek
és az ötre végződő születésnaposokat,
és közösen várjuk az adventi, karácsonyi ünnepeket. Ezen versekkel, vidám
jelenetekkel és vendégszereplőkkel
köszöntjük az ünnepelteket.
Három alkalommal vendég előadókat
is hívtunk. Siposné Fodor Judit polgármester asszony, mint minden évben,
úgy  idén is az elvégzett munkákat ismertette tagságunkkal és beszélt az

elkövetkezendő feladatokról a már hagyományos találkozónkon.
A Körzeti Megbízott, Kósa Dávid az
egymásra figyelésre, az idős embereket veszélyeztető tényezőkre hívta fel
a figyelmünket.
Kovácsné Dudás Lujza az idősek elmagányosodásának problémáiról beszélt.
Előadásának fontos üzenete volt, hogy
kell a közösség- a családon kívül is.
A szokásos kirándulásunk ebben az
évben háromnapos volt. Soproni városnézés, csokigyár-látogatás, Fertő- tavi hajózás valamint a Pannonhalmi Apátság meglátogatása volt a
program. Emellet sok móka, kacagás,
dalolás és tánc színesítette kirándulásunkat.
A színházlátogatás sem maradt el. Az
Egri Érsekkerti Szabadtéri Játékok első
előadásán vettünk részt. Mint mindig,
most is megkülönböztetett szeretettel
fogadtak minket. Csodálatos előadást
láttunk. Nagy élmény volt.
A Zene Világnapja Gyöngyösi rendezvényén is emlékezetes műsort láthattunk. Ezek mind sok-sok élménnyel
gazdagítottak bennünket.
A vidámság mellett szomorú események is történtek. Három kedves klubtagunktól kellett elbúcsúznunk. Szeretettel gondolunk rátok: Berecz József,
Sipos Tibor és Gyurkó László. Nyugodjatok békében!
Deák Istvánné

Világlátó pedagógusok, avagy ERASMUS+
A 2018-as esztendőben iskolánk ismételten sikeres pályázatot nyújtott
be az Erasmus+ európai oktatási program keretein belül.
A mobilitások ez év augusztusában,
illetve  októberében kerültek lebonyolításra.
A program keretében Hajsz Renáta
egy angol szakmódszertani képzésen
vehetett részt a skóciai Dunfermlineben, míg  Zödös Szabolcs és jómagam
egy olyan szakmai kurzust választottunk, amely a brit oktatás módszertanába – elsősorban a környezettudatos
nevelés helyi sajátosságaiba – engedett számunkra alapos és igen részletes, szerteágazó betekintést.
Ez a képzés a London melletti
Chelmsfordban zajlott, ahol nagyon
sokrétűen tanulmányozhattuk az angliai iskolák oktató-nevelő munkáját.
Mindhárom mobilitás szorosan kapcsolódott azon szándékunkhoz,  amely
szerint olyan ismeretekre, tapasztalatokra szerettünk volna ezúttal is szert
tenni, amelyek a napi oktatás, a napi

munkánk során nyújtanak segítséget
számunkra. Hiszen köztudottan teljesen más aspektusból közelít az ottani
oktatás módszertana a tanulás folyamatához.
Őszintén mondhatom, hogy nagy  
szerencsénkre, újfent nagyszerű, rendkívül hasznos ötletekkel felvértezve  
térhettünk haza Nagyrédére!

Természetesen a tanulmányi programban tapasztaltakat nagy lelkesedéssel, lendülettel szeretnénk megosztani kollégáinkkal, tanítványainkkal s
megvalósítani azon foglalkozásokon,
tanítási órákon, ahol erre a legtöbb lehetőségünk kínálkozik!
Paulik György
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Rendhagyó születésnap: egy ország hallhatta
„ Kívánd, hogy minden, amit ma
éjjel gondoltál, ugyanúgy igaz legyen holnap és holnapután. Kívánj
igaz ünnepet, kívánj igazibb életet.”
Az intézményünk is öregszik, gyarapodik, fejlődik, hiszen november 11-én
már két éves fennállásunkat ünnepelhettük. Ebből az alkalomból meghívtuk
a Nagyrédéről elszármazott Sánta Matyi bácsit, aki lehengerlő modorával,
lebilincselő előadásmódjával, gyönyörű
dalos műsorösszeállításával ajándékozta meg a klubtagokat. Matyi
bácsi jöttét sikerült teljes titokban tartani, így a reggel megérkezők csak ámultak-bámultak mi is történik majd nálunk,
mire a nagy készülődés, a hangosítás, a mikrofon. Mondani
sem kell, hogy hihetetlen jó
hangulatban, nótázással, beszélgetéssel zajlott a délelőtt.
Különleges születésnapi ünnepünk volt, hiszen a Dankó
Rádió   reggeli élő műsorát a
Gondozási Központból közvetítette. Kisebb felfordulást okoztunk megszokott hétköznapjainkhoz
képest, a kakast minden klubtagunkhoz elküldtük, hogy időben ébresszen
mindenkit, hiszen már reggel fél hétkor
szállította a Gondozási Központba tag-

jainkat a falubusz. Mikorra az idősek
az intézménybe értek, a műsorvezető
dr. Klement Zoltán és kollégája, Tóth
Tamás minden szükséges technikai eszközt beállítva, nagy érdeklődéssel és
nyitottsággal várta a klubtagokat. Azt
hiszem hevesebben vert mindenki szíve, akinek a szája elé került a mikrofon,
mégis érdekes történetek kerültek elő
a summásévekről, a munkás hétköznapokról, a vőfélységről, Nagyréde jellegzetes süteményéről a „sótalanról”.
Mindemellett  gyönyörű harmonikaszó
kíséretében az ébredő rádióhallgatók
hallhattak nagyrédei nótákat. Hihetetlen erőt, energiát, bátorságot, jó kedvet

adott a műsor mindannyiunk számára,
ami nagyban köszönhető a műsorvezető őszinte érdeklődésének, figyelmének, az idősekkel kapcsolatban tanúsított tiszteletének.

Jó érzés Nagyréde hírnevét öregbíteni,
büszke vagyok minden klubtagunkra,
mert: „ezt is megcsináltuk” mi közösen,
akarva és bízva abban, hogy jót teszünk
és jót teremtünk, együtt, örömmel, hittel, elfogadással. Aki ismeri egy kicsit is
az időseket – és itt többnyire 70-80-90
évesekről beszélünk – , az tudja, milyen
nehéz kimozdítani a megszokott dolgokból őket, miket gondolnak magukkal kapcsolatban „ki kíváncsi már rám,
miért lenne fontos, az én történetem,
életem”. Épp ezért hatalmas lépést tettünk együtt, hiszen az a célunk, hogy
friss gondolatokat, szokatlan dolgokat,
nyitottságot, derűt csempésszünk a
hétköznapokba. Sok ilyen vidám, a saját személyes határokat átlépő élményt kívánok
magunknak a jövőben is.
S a karácsony közeledtével
szeretettel ajánlom azt a kedves olvasóknak és az intézmény minden ellátottjának,
amit a cikk elején idéztem,
olyan dolgokat kívánjunk,
akarjunk, vágyjunk (s ne csak
karácsony éjjelén) ami legyen
igaz , váljon valóra, okozzon
örömet holnap és holnapután
is.
Áldott, békés, szeretettel teli boldog
karácsonyt kívánok!
Pardi Beatrix
intézményvezető

Jó egészséget, sok boldogságot kívánunk

Galgóczi Istvánné

Ulicska Pálné

Mindig örömteli pillanat, ha szép kort megélt nagyrédeieket
köszönthet az önkormányzat. Legutóbbi lapszámunk óta
három  születésnapost köszönthettünk.
Október 8-án kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötték Géczi Miklósnét Erzsike nénit a település vezetői,
Siposné Fodor Judit polgármester, dr. Bálint Edina Ida jegyző és Szabad Csaba, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke.
Erzsike néni meghatódva fogadta az önkormányzat szerény ajándékcsomagját, valamint a jókívánságokat.
Mint mondta, egész életében az vezérelte, hogy mindig
mindenkinek az igazat mondja, s mindenkinek csak javasolni tudja, hogy sose vetemedjen hazugságra. Se kicsire, se
nagyra.
Ki tudja, talán ez a hosszú élet titka…
Október 25-én a gondozási központban Galgóczi Istvánnét

Géczi Miklósné

90. születésnapja alkalmából köszöntötte Siposné Fodor Judit
polgármester, dr. Bálint Edina Ida jegyző, valamint a központ
dolgozói és klubtagjai. A vidám – olykor megható – hangulatú
rendezvényen Franciska néni úgy fogalmazott: hálás mindenért, amit az élettől kapott, s hálával vonzza a jót…
Ugyanezen a napon a 95. születésnapját ünneplő Ulicska
Pálnét köszöntötték a község vezetői.
Az ünnepelt meghatódva fogadta a jókívánságokat és az
önkormányzat szerény ajándékát. Mint mondta: nagyon
szereti az életet, s bár a teste már fárad, nem úgy mozog,
ahogyan szeretne, azért a gyertyát azzal fújta el: remélem,
még sok van…
Mindkettőjüknek ezúton is kívánunk sok-sok erőt, egészséget és szeretteik körében eltöltött hosszú boldog éveket!
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Új fogorvos, új eszköz
Dr. Pintérné Dr. Varga Zsuzsanna fogorvostól
mély megrendüléssel búcsúzunk, hirtelen halála
miatt 2018. november 1-től a nagyrédei fogorvosi praxisban Zatykóné Dr. Elek Klára fogorvos
helyettesít.
A rendelés ideje: H: 13-18 óráig;  Sz: 13-18 óráig
Cs: 08-12 óráig ; Iskolafogászat: Cs: 08-10 óráig
A fogorvosi rendelő telefonszáma:
+3630/553-5183
A Képviselő-testület októberi döntése alapján pályázatot írt ki a nagyrédei fogorvosi praxis végleges betöltésére, a benyújtási határidő  
2018. 12. 31., az elbírálás határideje: 2019. 01.
31.
A Képviselő-testület novemberi ülésén döntött
egy új fogorvosi kezelőegység beszerzéséről, az
eszköz jövő év január végéig megérkezik a rendelőbe.

Óra lesz a toronyban

A képviselő-testület a novemberi ülésén öntött
arról, hogy a nagyrédei Szent Imre Római Katolikus Templom tornyába toronyórát készíttet. Az
előkészítés,a tervezés a műemléki hatósággal
együttműködve megkezdődött.

Adni tényleg jó

Az önkéntesség világnapján a Nagyrédei Gondozási Központban óvodás és általános iskolás
gyerekek a Bokréta Nyudíjas Kör tagjaival közösen sütöttek mézeskalácsot, illetve ajándékokkal és műsorral köszöntötték a klubtagokat.
A délelőtt készült süteményeket délután
gyerekek és felnőttek közösen díszítették ki,
emellett mikuláscsomagokat is összeállítottak - hozott anyagból -, amelyeket felcímkézve
településszerte elrejtettek. A csomagokon az
alábbi felirat szerepelt: „Én egy elhagyott csomag vagyok, nyugodtan hazavihetsz. Azért veszítettek el, hogy szebbé tegyem a napodat.”
A kezdeményezés igen nagy sikert aratott, az
önkormányzat Facebook-oldalán többen küldtek képet egy-egy megtalált csomagról, kedves
szavak kíséretében.  
Örülünk, hogy ezzel az „akcióval” is sikerült
hozzájárulnunk az ünnepvárás hangulatához.
Szintén a helyi fiatalokat és a közösségi élet
erősödését értintő hír, hogy megalakult az Ifjú
Értékőr Csapat, akik a Nagyrédei Értéktárral
kapcsolatos munka mellett sok egyéb közösségi
tevékenységre is készülnek. Bízunk benne, hogy
egyre többen csatlakoznak majd hozzájuk.

Nagyrédei hírlevél

Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának időszaki tájékoztató kiadványa
Kiadásért felelős: Siposné Fodor Judit
Szerkesztő, fotó, nyomdai előkészítés:
Suha Péter
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Jegyek korlátozott
számban és kizárólag
elővételben kaphatók,
december 20-ig!

