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Újabb utak épültek meg

A Kossuth utca melegaszfaltos felújí-
tása bru  ó 24.4 millió forintba kerül, a 
Gárdonyi utca melegaszfaltos felújítá-
sa bru  ó 7.6 millió forintos beruházás. 
Mindez az Önkormányzat saját forrásai 
terhére valósulhat meg, az Erőss Út 
K  . kivitelezésében. A munkák várható 
befejezése március 31.
Elkészült a József A   la és a Kossuth 

utcát összekötő martaszfaltos út is, 
eleget téve a lakossági igénynek, és az 
Ady köz mart aszfaltos felújítása is ré-
sze az idei önerős útberuházásnak.
Idén még kátyúzás is zajlik útjainkon, 

mintegy 150 négyzetméternyi kátyút 
eltüntetve. 

– Idén a Magyar Falu programban pá-
lyázunk belterüle   utak felújítására, 
erre 30 millió forint erejéig lesz lehető-
ség. A pályázatban szerepel a Kossuth út 
folytatásának martaszfaltos felújítása, 
valamint a Kertalja, Bartók Béla  és ha 
belefér a keretbe, akkor a Móricz Zsig-
mond utca melegaszfaltos burkolása. Ha 
ez a pályázat nem nyer, akkor 2020-ban 
önerős beruházásként építjük meg eze-
ket az utakat - mondta el Siposné Fodor 
Judit polgármester. Hozzáte  e azt is:  
képviselő-testület tervei és álláspontja 
szerint a következő öt évben megújul-
nak a rédei utak, az ütemezésnél pedig 
az a szempont, hogy a több lakóingat-
lant tartalmazó utcákat veszik előre. 

Elkészült a 
költségvetés

Nagyréde idén 680 millió forintból 
gazdálkodhat. Az önkormányzat „stabil 
lábakon áll”, harminc napon túli tarto-
zása nincs, a működés zavartalansága 
biztosíto  , és fejlesztésekre is jut pénz, 
azzal együ  , hogy jelentős állami elvo-
nás éri a települést az adóerő-képes-
sége mia   – mondta el az idei büdzsé 
kapcsán Siposné Fodor Judit polgár-
mester. 

A lakhatási támogatás céljára fenn-
tarto   Esély O  hon lakások felújítása 
március elején elkezdődö  , a munka 
ütemterv szerint halad, így rövidesen 
beköltözhetnek majd a támogato   fi a-
talok. 
Öt önkormányza   lakás újul meg: a 

Fő út 3-ban ke  ő, a Fő út 14-ben szin-
tén ke  ő, és egy családi ház a Dózsa 
György út 47 szám ala  .

Esély Otthon:
épülő lakások

További Esély Otthon hírek: 3. oldal

Fejlesztés 
a fogászaton

Az önkormányzat ötmillió forintos be-
ruházása révén új fogásza   kezelőegység 
várja a pácienseket Nagyrédén.
A praxis betöltésére kiírt pályázat ered-

ményeseként hamarosan dr. Albert-Győr-
bíró Ane   lesz Nagyréde fogorvosa. 
A rendelő fejlesztése is folytatódik, egy 

röntgengép beszerzése is megtörténik, 
ezzel újabb jelentős fejlesztés valósul meg 
a betegek ellátásában.

Március 15, nemzeti ünnepünk alkalmából renedezett ünnepségünkön A Szent Imre Általános iskola diákjai, a 
Virtus Kamara Táncegyüttes utánpótlás-csoportja és a Férfi  Dalárda adott műsort. A Hazaszeretet cím-
mel meghirdetett rajzpáyázat díjait is az ünnepségen vehették át az óvodás és iskolás alkotók 8. oldal
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„ H a n á k 
Benedek-
né vagyok. 
Nagyrédén 
élek fér-
j e m m e l . 
Két felnő   
l á n y u n k 
van, akik 
már önálló 
életet él-
nek. 1983 
– ban a 
h a t v a n i 
Bajza Jó-
zsef Gim-
n á z i u m 

és Egészségügyi Szakközépiskolában 
ére  ségiztem, ahol általános ápo-
lónői képesítést szereztem. Több 
területen is próbáltam tudásomat 
kamatoztatni. A legtöbb időt a helyi 
takarékszövetkezetben töltö  em, 
ahol sok idős ember is megfordult. 
Végtelen türelmet, fi gyelmet igényel-
tek. Úgy érzem már akkor is sikerült 
velük a közös hangnemet megtalál-
nom. Ebbe a kis közösségbe bekerül-
ve elmondhatom, hogy szinte min-
denkit ismerek gyerekkorom óta. És 
az elkövetkezendőkben szeretném 
őket segíteni, gondjaik, problémáik 
megoldásában részt vállalni”

A nap egyre erősebben süt, a szél, a 
fák, a növények, az  állatok, a föld il-
lata, a tavaszra készülődik. Izgalmas 
zsizsegés vesz körül mindent, valami 
készülődik, valami szüle  k, valami vál-
tozik... Így változik a Gondozási Köz-
pont is, hiszen nemcsak az elláto  ak 
száma bővül, hanem a kollégák létszá-
ma is. Nagy örömünkre most már négy 
fővel állunk a szolgáltatásainkat igény-
be vevők rendelkezésére. Ez a változás 
lehetővé teszi, hogy a számbeli növe-

kedés melle   minőségibb munkavég-
zés történjék.  
Elöljáróban annyit az új kollégáról, 

hogy nagyrédei lakos, nagyon sokan is-
merik a településen, (zárójelben jegy-
zem meg, hogy minden klubtagunk ta-
lálkozo   már vele korábbi munkahelye 
mia  ), kedves a mosolya, mindenkihez 
van két jó szava, szorgalmas, előzé-
keny. Szóval, olyan pont nekünk való! 
Na jó, nem húzom tovább a kedves ol-

vasó idejét, mert gondolom a kíváncsi-
ság már na-
gyon furdalja 
az oldalát, aki 
még nem hal-
lo   róla an-
nak elárulom, 
hogy Hanák 
B e n e d e k n é 
Zsuzsanna lé-
pe   a Gondo-
zási Központ 
munkatársai 
sorába, aki-
nek bemutat-
kozó sorait i   
olvashatják:
Intézményvezetőként abban bízom, 

hogy nem csak a gondokban, problé-
mákban, hanem örömökben és élmé-
nyekben is részt vesz hosszú távon új 
kolléganőnk. Nagyon szurkolunk neki 
és támogatjuk abban, hogy gyorsan és 
eredményesen betanuljon.
Természetesen idén is lóbáltuk a lá-

bunkat, olyan értelemben, hogy volt 
nálunk pedikűrös, aki elő   valóban ló-
bálni is kelle   a lábat. Tavaszra készül-
vén volt a gondozási központban ked-
venc  kozme  kusunk Deméné Kecskés 
Zsuzsanna, aki még szebbé varázsolta 
a hölgyeket. 
Az első kiruccanásunkon is túl va-

gyunk, hiszen csatlakoztunk a gyön-
gyösi Mátra Művelődési Központ 

„Hangszert a kézbe” elnevezésű ren-
dezvényéhez. Hihetetlen élmény volt, 
a nemcsak anyagi értelemben értékes 
zenei eszközök megcsodálása, kézhez 
vétele megszólaltatása. Klubtagjaink 
bátran ve  ék kezükbe a gitárt, dobot, 
zongorát, amit meg is szólalta  ak, 
olyanok voltak, mintha valódi zené-
szekké váltak volna…. de hisz ez nem 
csoda, a mi szemünkben ők sztárok. 
A klubtagok ezen az eseményen sem 

hazudtolták meg magukat, köréjük 
gyűlve, táto   szájjal, teljes elismerés-
sel csodálták kis kórusunkat, mert bi-
zony a rendezvényen rágyújto  ak egy-
két nótára. Biztos vagyok benne, hogy 
nemcsak a vendégkönyvben hagytunk 
nyomot magunkról.
 Másik izgalmas rendezvényünk, a tél 

lezárását szolgáló farsangunk, amelyet 
most már hagyományos módon a Bok-
réta nyugdíjas klub tagjaival közösen 
töltö  ünk. Deákné Pirkó és csapata 
feledhetetlen eseménnyé teszik szá-
munkra a farsangot, hiszen nemcsak 
jelmezükkel, jó kedvükkel, kiváló han-
gula  al járulnak hozzá az ünnepléshez, 
hanem hihetetlen fi nom herőcéjükkel 

is, amit a megjelent „bokrétás” asszo-
nyokkal közösen gyúrtak be és sütö  ek 
ki klubtagjaink számára. A talpalávaló 
sem maradt el, amelyet természetesen 
Sánta Istvánnak köszönhetünk.
A fen  ekből is látszik, hogy nem lan-

kadunk, sőt ilyen és ehhez hasonló 
programokat kínálunk egész évben.
Akit érdekel a Nagyrédei Gondozási 

Központ szolgáltatása szerete  el vár-
juk idén is, most már egy kollégával 
gazdagabban, elszántságban hatvá-
nyozo  abban.
…. és a nap egyre erősebben és me-

legebben süt, a madarak csicseregnek, 
a friss fű illata érződik…lassan i   a ta-
vasz.

Tavasz a Nagyrédei Gondozási Központban
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– Ebben az önkormányza   ciklusban 
idén márciusig összesen 250 millió fo-
rintos önerős fejlesztés valósult meg. 
Ezt nagyon komoly eredménynek tar-
tom, különösen azzal együ  , hogy 130  
millió forintos forráshiánnyal kezdtük a 
ciklust - mondta el Siposné Fodor Judit 
polgármester.

Mint hozzáte  e, az idei költségvetés 
is szép számmal tartalmaz fejlesztése-
ket,  miközben idén még fi zetni kell az 
előző önkormányzat által megépíte   
Atkári és Gyöngyösi út hitelét. Ez jövő 
szeptemberben telik le, így évi  zmil-
lió forin  al növekszik majd az önkor-
mányzat mozgástere.
– A költségvetésünkből 22.8 millió fo-

rintot elvon a közpon   költségvetés, egy 
fi llért nem kapunk zöldterület gazdálko-
dásra, holo   5,8 millió járna, a közvilá-
gítás 8 millió forintos költségéhez sem 
kapunk pénzt, egyéb önkormányza   
feladatokra további 9 millió forint illet-
ne meg, de azt is „visszatartja” az állam. 
Mindezeken túl idén további ötmillióval 
kevesebb közpon   pénzt kapunk, mint 
tavaly – sorolta a polgármester. Mint 
hozzáte  e, a felelős gazdálkodásnak 
– és az egyre javuló adófi zetési morál-
nak – köszönhetően azonban idén is jut 
fejlesztésekre. A már ismertete   több 
mint harminc milliós útberuházás és a 
már szintén beszerze   fogásza   kezelő-
egység után idén vásárol a falu egy kis-
teherautót, tekinte  el arra, hogy a KIA 
kisteherkocsi és a Toyota kisteherkocsi 
javítása már gazdaságtalan. 
A politechnika épületének tetőcseré-

jére egymillió forintot irányoztak elő, 
ezzel ez az épület is teljes egészében 
megújul.

Előkészítés ala   áll a közvilágítás kor-
szerűsítése, egy hónap próbaüzemben 
működik kilenc ledes lámpatest. A be-
ruházás pénzügyi konstrukciója még 
kidolgozás ala   áll. 
A képviselő-testület döntö   arról is, 

hogy a templom egy toronyórát kap. 
Mivel a toronyban kirajzolt hely mö-
gö   a harang tartószerkezete van, így 
sta  kai á  ervezés szükséges, de idén 
meglesz a toronyóra, amire 3,5 millió 
forintot szán a képviselő-testület. 
A Magyar Falu programban a belte-

rüle   ú  elújítások melle   közösségi 
terek felújítására, eszközbeszerzésre 
és közösségszervező bértámogatásá-
ra pályázik Nagyré-
de. Az óvoda nyílás-
záróinak cseréjére 
ugyancsak pályázik a 
falu, mint ahogy az 
óvodaudvar korsze-
rűsítésére, egy több-
funkciós sportpálya 
kialakítására is. A 
temetőben pályáza   
támogatással urnafal 
épülhet.
- A munkaerő-hiány 

minket is egyre job-
ban szorongat, ezért 
két szolgála   lakás 
kialakítására is pá-
lyázunk, a gondozási 
központ tetőterében 
két garzont szeret-
nénk megvalósítani 
– jegyezte meg a pol-
gármester.
A rédei bekötőút 

állapota siralmas, 
azonban erre az ön-
kormányzatnak nincs 
ráhatása, minden 
fórumon és módon 
lobbiznak azért, hogy 
végre a közútkezelő 
rendbe tegye az utat 
- fűzte hozzá.
– Örömteli, hogy a 

helyi közösségi élet 
egyre színesebb és 
egyre ak  vabbak a 
helyi közösségek. 
Külön is említést ér-
demel - nem kiseb-
bítve ezzel mások 
tevékeny s é gének 
fontosságát - a Bok-
réta nyugdíjaskör, 
hiszen tagjai nagyon 
ak  vak, minden 
programunkon, ren-
dezvényünkön, kez-

deményezésünkben számíthatunk rá-
juk - jegyezte me Siposné Fodor Judit. 
Beszélt arról is: a Virtus Kamara tánc-

együ  esnek az önkormányzat csak-
nem egymillió forint értékű népvise-
letet készí  ete  , egy nyertes pályázat 
révén.
– A sportegyesületet idén 4,2 millió 

forin  al támogatjuk, a polgárőrsé-
get  480 ezer forin  al, s elkülönítet-
tünk egy 290 ezer forintos támogatási 
keretösszeget is, amelyet év közben 
egyéb közösségek támogatására hasz-
nálhatunk fel - fűzte hozzá végezetül a 
polgármester.

Negyedmilliárdos mérleg - folytatódnak a fejlesztések

Esély Otthon Hírek
Nagyréde Nagyközség Önkormányzata 2018-ban indítot-

ta el az „Esély O  hon – Fiatalok helyben tartása Nagyré-
dén” elnevezésű pályáza   programját. Az országban 66, 
Heves megyében csupán három település tudo   és mert 
élni ezzel a remek lehetőséggel, ami a 16 és 35 év közö    
korosztályt segí  .

A lakhatási támogatás céljára fenntarto   Esély O  hon 
lakások felújítása elkezdődö  , a munka ütemterv szerint 
halad, így rövidesen beköltözhetnek majd a támogato   
fi atalok. 
Az önkormányzat eddig 26 felsőoktatásban vagy hiány-

szakmában tanuló nagyrédei fi atalt tudo   tanulmányi ösz-
töndíj-támogatásban részesíteni, akik havi 75 ezer forint 
összegű ösztöndíjat kapnak 10 hónapon keresztül. 
Márciusban elindult a térítésmentes pályaorientációs, 

illetve karrier-tanácsadás is, melynek köszönhetően a fi a-
talok szakember segítségével tervezhe  k meg életútjukat. 
Még tavasszal várható a vállalkozás indításával kapcsola-

tos OKJ-s képzés elindulása is, ebben 8 fő részvételét tá-
mogatja a program. 
A program részleteit és alakulását, valamint a pályáza   le-

hetőségeket a település hivatalos honlapján tesszük közzé, 
ezért érdemes folyamatosan fi gyelemmel kísérni az aktuális 
híreket. 
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Elkezdődö   a 2019-es év és tanára-
inknak köszönhetően rengeteg progra-
mon vehe  ünk részt. 
Hangulatos, havas telünk volt, így szin-

te minden osztály eljuto   a pincesorra 
szánkózni vagy a gyöngyösi jégpályára 
korcsolyázni. Idén is megrendezésre 
került a Male Cichei sítábor Lukács 
György tanár úr szervezésével. Szép 
eredmények szüle  ek az utolsó nap a 
táborzáró versenyen. Idén már nem-
csak a nagyrédei és gyöngyöstarjáni 
gyerekek ve  ek részt a síelésben, ha-
nem a gyöngyöshalásziak is. Mindenki 
nagyon élvezte az 5 napos kikapcsoló-
dást.
Mozi, színház, cirkusz! Gyakori ven-

dégek voltak a rédei diákok nemcsak 
a moziban, hanem a színházakban is. 
A Madách Színházban a Macskák című 
előadást, a József A   la Színházban 
az Indul a Bakterházat és a Budapes   
Bábszínházban a Misi mókust tekin-
te  ék meg a tanulók, majd a Fővárosi 
Nagycirkuszban a Rippel fi vérek által 
rendeze   Főnix Tűzcirkuszt. 
Mint minden évben idén 2019-ben is 

megrendezésre került a Szent Imre Ál-

talános Iskola és AMI alsós illetve felsős 
gyerekek farsangi bálja. Az osztályok 
színes műsorral készültek és rengeteg 
ötletes jelmezt látha  unk. A 8. osztály 
a hagyományokhoz híven előadta a 
gyertyástáncot, majd ismét mozgás-
ba lendültek a diákok, hiszen hála egy 
laptopnak és kive  tőnek a Just Dance 
alkalmazás felrázta a hangulatot. 
Nemcsak a délutáni programok teltek 

mozgalmasan, hanem napközben is ér-
keztek vendégek. A Gyöngyösi Rendőr-
kapitányságról látogato   el az első és 
második osztályosokhoz egy rendőrnő, 
aki a biztonságos gyalogosátkelésről 
beszélt és játékos feladatokat oldhat-
tak meg a gyerekek, az Esélyek Házá-
ból pedig mozgássérült és látássérült 
előadók jö  ek hozzánk. 
A következő hetekben, hónapokban 

is hasonlóan gazdag programban lesz 
részünk, már alig várjuk! 

Balla Noémi, Gyurkó Lili, 
Herceg Bianka, Szarka Lili 
 Újságíró szakkörös diákok

Rengeteg programmal indult 
a 2019-es év 

Sok boldogságot, jó egészséget!
Már hagyomány, hogy településünk 

legidősebb lakóit az önkormányzat ne-
vében is felköszöntjük. Idén elsőként 
- és eddig egyetlenként - a 90. szüle-
tésnapját ünneplő Kakas Istvánnénak 
vi  e el az önkormányzat ajándékát és 
sok-sok jókívánságát Siposné Fodor 
Judit polgármester, dr. Bálint Edina Ida 

jegyző és Szabad Csaba, a Humán Erő-
forrás Bizo  ság elnöke.
Az ünnepelt meghatódva fogadta a 

fi gyelmességet, és egy jóízű beszélge-
tésen idéze   fel sok-sok régi emléket. 
Ezúton is kívánunk még sok hosszú, 

boldogágban, egészségben eltöltö   
esztendőt!

Igen szép felhozatal jellemezte az idei 
körze   borversenyt: 48 minta érkeze  , 
ebből 29 fehér, 9 vörös és 10 rosé.
Egy hét tagú bizo  ság bírálta a min-

tákat, s végül 16 arany érmet oszto  ak 
ki. Emelle   három bronz is „születe  ”, 
a többi minta ezüstérmes le  .
A Falubor címre érdemes italokat egy 

külön bizo  ság választo  a ki az arany-
érmes borok közül. 
Az ítészek döntése alapján az idei 

nagyrédei faluborok:
Fehér: Bárdos és Fia Pincészet - szür-

kebarát
Rosé: Nagyrédei Szőlők K  . -  cabernet 

sauvignon

Szürkebarát és 
cabernet a falubor

Népes küldöttség 
érkezik

A Viniper – Peredi Borbarátok köre 
szervezésében megrendeze   borkós-
tolóra Nagyréde küldö  ségét is meg-
hívták februárban. A borversenyen 
több mint kétszázhatvan minta sze-
repelt, a szakmai bírálatban Kovácsik 
Krisz  án borász és Csernyik István 
hegybíró is részt ve  . A „borosok” kö-
zö   máris szorosabbra fűződö   a kap-
csolat, májusban a peredi borbarátok 
30 fővel érkeznek majd hozzánk a sze-
zonnyitó „Tavaszi bizsergés” rendez-
vényünkre. Siposné Fodor Judit ennek 
kapcsán megjegyezte: örömteli, hogy a 
hivatalos, önkormányza   kapcsolaton 
túl máris megkezdődö   a civil kapcso-
latok épülése és erősödése.



5Nagyrédei Hírlevél2019 március

A közművelődési szakterület meg-
újult jogszabályi környezetének alkal-
mazása Nagyrédén is vál-
tozásokat eredményez. Az 
önkormányzat képviselő-
testülete februári ülésén 
módosíto  a Nagyréde 
közművelődési rendele-
tét és a művelődési ház 
működésére vonatkozó 
szabályzatot a vonatkozó 
jogszabályoknak megfe-
lelően. A törvényalkotók 
ezú  al sokkal mélyreha-
tóbban szabályozták a 
közművelődési intézmé-
nyek feladatkörét, illetve 
a működéshez kapcsoló-
dó körülményeket is részletesen meg-
határozták.
Ennek értelmében az egykori műve-

lődési ház 2019. március 1-től a Mol-
nár József Közösségi Színtér nevet 

viseli, valamint nyitvatartási ideje is 
módosult. 

Megváltozo   az intézmény telefonos 
elérhetősége is, a korábbi vezetékes 
telefonszám megszűnt. 
Szeretnénk, ha a változás egyú  al 

megújulást is jelentene az intézmény 

életében. Mivel az épület felújítására 
2018-ban benyújto   pályázatunk tar-

taléklistára került, ezért 
egyelőre csak kisebb fel-
újításokat tudtunk elindí-
tani. A helyiségek festé-
sével, berendezésével az 
a célunk, hogy szebb és 
barátságosabb tereket ala-
kítsunk ki. Emelle   igyek-
szünk majd a továbbiakban 
is élni a pályáza   lehető-
ségekkel, hogy közösségi 
színterünk minél nagyobb 
mértékben megújulhas-
son. A Magyar Falu prog-
ram felhívásai már kiírásra 

kerültek, jelenleg a pályáza   anyagok 
előkészítése zajlik. Bízunk abban, hogy 
hazai és Európai Uniós források is lesz-
nek még ilyen jellegű beruházásokra. 

Változások a kultúra területén: új név, új 
nyitvatartás, felújítások

2019. március 9-én egy többgenerá-
ciós hagyományőrző és gasztronómiai 
program valósult meg Nagyrédén a 
Heves Megyei Család, Esélyteremtési 
és Önkéntes Ház támogatásával.
A Molnár József Közösségi Színtér he-

lyiségeiben különböző foglalkozáso-
kon vehe  ek részt kicsik és nagyok. A 
nagyrédei Zöld Völgy Íjászai az íjászat 
hagyományaival és technikájával, il-
letve a rovásírással ismerte  ék meg a 
látogatókat. 
A Bokréta Nyugdíjas Kör és a 

GasztroKlub tagjainak segítségével 
nagyrédei sótalant, valamint sós és 
édes herőcét süthe  ek a gyerekek és 
a felnő  ek, emelle   receptekről és 
sütési prak  kákról is szó ese  . Kéz-
műves foglalkozáson is alkotha  ak a 
résztvevők, ahol rédei viseletbe öltöz-
tethe  ék botbabájukat, a legkisebbek 
pedig színezhe  ek, ragasztha  ak vagy 

rajzolha  ak. Az előtérben bemutatko-
zo   a Nagyrédei Cserkészek csapata, 
a Gondozási Központ pedig egy kisebb 
kiállítással készült, melyben bemu-
ta  ák az intézmény mindennapjait és 
klubtagjainak alkotásait.  

A program elérte legfőbb célját, hiszen 
gyerekek és felnő  ek egy kellemes kö-
zös délelő  öt töltö  ek együ  , miala   a 
gyermekek új dolgokat tanulha  ak, az 
idősebbek pedig átörökíthe  ek néhány, 
számukra fontos hagyományt. 

Rád hagyományozom…
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Nagyréde Nagyközség Önkormányzata jó kap-
csolatot ápol a Heves megyei Új Nemzedék Iro-
da és a Heves Megyei Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház munkatársaival, melynek köszön-
hetően már több közös program is megvalósult 
Nagyrédén.
Ezú  al a Szent Imre Általános Iskola diákjainak 

hozo   érdekes érzékenyítő programot a CSEÖH, 
illetve a Vakok és Gyengénlátók Integráló és 
Sportegyesülete. Jakab László, a Heves megyei 
CSEÖH vezetője elmondta, hogy a szervezet egyik 
legfőbb tevékenységévé vált az esély órák meg-
szervezése, a gyerekek és fi atalok fi gyelmének 
felhívása az esélyegyenlőség fontosságára. Az 
Esély órákon az 5. és 6. osztályos tanulók ve  ek 
részt, akiknek két vendég tarto   előadást arról, 
hogyan töl  k mindennapjaikat és hogyan dol-
gozták fel fi atalként új helyzetüket, megváltozo   
életkörülményeiket.
Gergely István egy 18 éves korában elszenvede   

autóbaleset következtében került kerekesszékbe, 
gerincsérülése mia   kénytelen volt teljesen új éle-
tet kezdeni. A sportban találta meg új céljait, úszni, 
kosárlabdázni és vívni kezde  . Több országos ver-
senyt nyert, jelenleg a paralimpiai szereplés a célja. 
Melle  e állandó munkahellyel is rendelkezik, így 
nem csak a sportban, hanem a munkaerő-piacon 
is ak  van tevékenykedik.
Tóthné Dr. Kisorosz Mária gyermekkorában, lá-

tóideg sorvadás mia   fokozatosan veszíte  e el a 
látását. Mindennapjait Pax nevű kutyája könnyí   
meg, akit Nagyrédére is magával hozo  . Elmondása sze-
rint nehéz volt hozzászokni gyerekként új helyzetéhez, de 
a sport, a tanulás megkönnyíte  e a feldolgozást számára. 
Jogi diplomát szerze  , válogato   csörgőlabdásként Európa- 
és világkupán is szerepelt, majd családot alapíto  . Jelenleg 

Eger Város Önkormányzatánál dolgozik, a Vakok és 
Gyengénlátók Integráló és Sportegyesületének elnö-
ke. Férjével két fi ú gyermeket nevelnek, s bár a csa-
ládban ő az egyedüli látássérült, szívesen jár velük 
moziba, múzeumba és galériába is.
A gyerekek fi gyelmesen hallga  ák az előadókat, 

rengeteg érdeklődő kérdést te  ek fel nekik. A be-
szélgetés végén kipróbálha  ák a kerekesszékkel 

való mozgást és közlekedést, és Pax, a kutyus is nagy nép-
szerűségnek örvende  .
A szervezetek közö   mélyült az együ  működés és a jó 

kapcsolat, s már a következő közös programokra készülünk.
Markó Anita

Esély Órák az iskolában

Egy éves fennállását ünnepelte a 
nagyrédei gasztroklub, születésnapi 
rendezvényükkel pedig a „Kultúrházak 
Éjjel-Nappal” országos programsoro-

zathoz is csatlakozo   Nagyréde. Az 
erede  leg egy projektre összeállt kis 
csapat mára valódi közösségé formá-
lódo  .

A Bródy Sándor Könyvtár felhívásá-
ra jö   össze egy lelkes bará   csapat, 
hogy Nagyréde is bekerülhessen a 
könyvtár kezdeményezésére kiadandó 
receptkönyvbe.
Az első – és egyetlennek szánt – ta-

lálkozást azonban több köve  e, s im-
már egy éves működésen, sok-sok 
kellemes közös programon, számos 
receptcserén és kitűnő ízeken van túl 
a nagyrédei gasztroklub.
Az egy éves születésnapjukat – s  l-

szerűen – a könyvtárban ünnepelték, s 
ha már könyvtár, természetesen a re-
ceptkönyvek melle   egyéb kötetek is 
kézbe kerültek. Aff éle “vakrandit” ren-
deztek ugyanis: becsomagolt könyvek 
közül választhato   mindenki, amit így 
“vakon” kölcsönözhete   ki a könyvtár-
ból. A következő összejövetelen így bi-
zonyosan az olvasmányélményekről is 
szó esik majd.

Gasztronómia, könyvek, születésnap
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Ismét nagy sikerrel rendeztük meg 
óvodánk jótékonysági bálját, ezúton is 
szeretnénk köszönetet mondani Nagy-
réde Nagyközség Önkormányzatának, 
Siposné Fodor Judit polgármesternek, 
hogy rendelkezésünkre bocsáto  a a 
sportcsarnokot
A dzsungel és Tarzan világának meg-

jelenítéséért köszönet ille   az óvodai 
dolgozókat, szülőket, akik nagy segít-
séget nyújto  ak a bál előkészületeiben 
és lebonyolításában is.

A bálozók pozi  v visszajelzései, a fe-
lénk áradó szeretet biztosíto   ben-
nünket arról, hogy érdemes újra és 
újra megszervezni a Kastély Óvoda jó-
tékonysági bálját. 
Hagyományainkhoz híven farsangol-

tunk is februárban, minden csoport-
ban másképpen zajlik a hét, de abban 
egységesek vagyunk, hogy megelőző 
pénteken szülők segítségével varázs-
latos mesevilággá változtatjuk az óvo-

da épületét, a csoportszobákat. Hé  ő 
reggel báli hangulatba érkeznek a jel-
mezes kicsik és nagyok. Közös ünnep-
léssel, hangoskodással, tánccal riaszt-
juk el a telet.
Ugyancsak feb-

ruárban a Gala-
gonya bábszínház 
hozta el nekünk A 
kiskakas gyémánt 
félkrajcárja című 
előadását, a mű-

sort igazán élvezték 
a gyermekek.
Mi is ellátoga  unk 

Gyöngyösre a Hang-
szert a kézbe! elne-
vezésű interak  v 
kiállításra, ahol ki-ki 
kedvére gitározha-
to  , dobolhato  , 
z o n g o r á z h a t o t t . 

Meggyőződésünk, hogy sok gyermek 
kapo   nem csak ízelítőt, de kedvet is 
ahhoz, hogy mélyebben is megismer-
kedjen a 
hangszerek, 
s általuk a 
zene csodá-
latos világá-
val.
A március 

is mozgal-

masan telt illetve telik, a hónap köze-
pén nyílt napokat rendeztük az óvo-
dás gyerekek szüleinek, hogy minél 
alaposabban megismerhessék, miként 
is telik gyermekeik egy-egy napja in-
tézményünkben.  Nemze   ünnepünk 
kapcsán - már hagyományosan - el-
látoga  unk a Gondozási Központban 
berendeze    „Pilvax kávéházba”. Ez az 
alkalom is sok szívet melengető pilla-
natot hozo  , hiszen mindig örömmel 
fogadják a gyermekeket az idősek, s a 
kicsik is szívesen és örömmel mennek 
a Gondozási Központba. 
A következő héten a víz világnapja al-

kalmából rendeztünk kiállítást, melyre 
meghívtuk az általános iskola alsó ta-
gozatos tanulóit is.
Az ugyancsak évek óta hagyományos 

an megrendeze   egészséghetünk 
március 25-29-ig tart. Ez az esemény-
sorozat a nevelési programunkban is 
kiemelt fontossággal kezelt területre 
fókuszál, jelesül az egészséges élet-
móddal kapcsolatos kérdésekre. 

Zárásképp ismét a köszönet szavai kö-
vetkeznek: szeretnék köszönetet mondani 
dr. Szabó A   la ügyvéd úrnak az új önál-
ló óvodai alapítványunk létrehozásában 
nyújto   segítségéért.
Köszönetet mondok az óvodás gyerme-

kek számára felajánlo   nagyértékű játék-
adományért.
Sok szerete  el mondok eddigi munká-

jáért köszönetet Srajber Istvánné Marika 
dadus néninek, aki a napközi konyháján 
lá  a el a mindennapi feladatokat. Kívá-
nunk egészségben és szeretetben gazdag, 

boldog nyugdíjas éveket! Janu-
ártól Szakács Jánosné, Már   
néni látja el a konyhai teendő-
ket a napköziben. Munkájához 
minden jót kívánok!

Kovácsikné 
Groszmanek Krisztina

óvodavezető

Pezseg az élet a Kastély Óvodában

Óvodánkból idén 25 gyermek 
megy szeptembertől iskolába. Az 
érkezők száma várhatóan hasonló, 
az óvodai beiratkozás májusban 
lesz, a pontos időpontról később 
adunk tájékoztatást. 



8 2019 márciusNagyrédei Hírlevél

Nagyrédei hírlevél
Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának időszaki tájékoztató kiadványa

Kiadásért felelős: Siposné Fodor Judit
Szerkesztő, fotó, nyomdai előkészítés: 
Suha Péter

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

         TUDÁS és TELEFON vagy TABLETTUDÁS és TELEFON vagy TABLET
 INGYEN! INGYEN!

Térítésmentes digitális képzést szervez a 
Nagyrédei Digitális Jólét Program Pont 

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata és a „Digitális szakadék 
csökkentése” (GINOP-6.1.2-15.) kiemelt projekt támogatásával.

A kétszer 35 órás intenzív képzés (2 hétvége) tema  kája két részből áll: 
IKER 1. „Első lépések a digitális világba” (35 óra)

IKER 2. „Önállóan használom a digitális eszközömet” (35 óra)

A képzés végén a résztvevők a tanúsítvány megszerzésével saját tulaj-
donba kapják a tanfolyamon használt okostelefont vagy tabletet. 

Részvételi feltételek:
• 16 és 65 év közö    életkor
• párhuzamosan nem vesz részt hazai vagy Európai Uniós forrásból 

megvalósuló digitális kompetencia-fejlesztésre irányuló informa  kai képzésben
• nem áll középiskolával vagy felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallga-

tói jogviszonyban

Bővebb információ és jelentkezés: 
Molnár József Közösségi Színtér és Digitális Jólét Program Pont

Nagyréde Nagyközség Önkormányza-
ta beszállítói adatbázist hoz létre a he-
lyi székhelyű, vagy helyben telephellyel 
rendelkező vállalkozások részére. Az 
adatbázis célja, hogy az önkormányzat 
a lehető legtöbb terméket és szolgál-
tatást helyi beszállítóktól vásárolhassa 
meg.

Az adatbázisba jelentkezés ingyenes, a 
megado   adatokat kizárólag ajánlatké-
résekhez használjuk fel, egyéb más cél-
ra nem, harmadik félnek nem adjuk ki.
A beszállítói adatbázist a hivatalos 

nyilvántartásainkkal nem fésüljük ösz-
sze. 
Az adatbázisba a nagyrede.hu hon-

lapon található űrlapon keresztül je-
lentkezhetnek a vállalkozók, vállalko-
zások.

Legyen partnerünk, 
a beszállítónk!

A nemzeti ünnepünk alkalmából meghirdetett Hazaszeretet című rajzpályázat eredményei: az óvodások között 
az első helyet Tóth Gréta (Katica csoport), a másodikat Tamus Lotti (Pillangó csoport), a harmadikat Murnyák 
Maja Nóra (Katica csoport) érte el. Az 1-2. osztályos korcsoportban a sorrent: 1.: Szabó Áron, 2.: Balázs Lili, 3. 
Szigeti Dorina – mindannyian elsősök. A nagyobb iskolások korcsoportjában az első helyet Géczi Gergő (6. o.) 
szerezte meg, a második helyen egy csoportos munka végzett, amely az ötödikes Klein Kira, Vas-Borosi Virág, 
Márkus Nelli és Kis Kata ügyességét dícséri. A harmadik helyezést Balázs Csabának ítélte a zsűri. Két különdíj 
is gazdára talált: az óvoda Mókus csoportja által közösen rajzolt Nagyréde térkép, illetve az ötödikes Juhász 
Zsombor munkája érdemelte ki az elismerést.

A már hagyományos nőnapi rendezvényünkön ezúttal az ABBA SISTERS együttes szórakoztatta
 a közönséget, hatalmas sikerrel.

Választás 2019
Május 26-án választjuk meg az Európai 

Parlament tagjait. Ősszel pedig 6 tagú 
képviselő-testületet és egy polgármes-
tert választanak a szavazópolgárok.
 A szavazás három szavazókörben 

zajlik majd, a Gondozási Központban, 
a művelődési házban és az általános 
iskolában. Az egyes szavazókörökhöz 
tartozó utcák felsorolása megtekinthe-
tő Nagyréde honlapján. 
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