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TESTVÉRTELEPÜLÉSI MEGÁLLAPODÁS - A szlovákiai Pereddel kötött testvértelepülési együttműködési megállapodást Nagyréde önkormányzata. Az ünnepélyes 
aláírás a szüreti napok rendezvénysorozata részeként történt meg. Siposné Fodor Judit és Borsányi Gyula polgármester egyaránt úgy vélekedett: a jövőben minél több 
területen minél szélesebb körben szükséges a két település együttműködése, minél inkább bevonva a kapcsolatba a civil szervezeteket, a lakosságot is.   

A Nagyrédén élő dr. Fejes András egy-
kori parasportoló, klinikai szakpszicho-
lógus a Magyar Arany Érdemkereszt ki-

tüntetésben 
részesült. 
Dr. Fejes 

András két-
szeres vi-
lá gbajnok , 
ötszörös Eu-
rópa-bajnok, 
paralimpiai 
bronzérmes 
p a r a s p o r -
toló, pszi-
c h o   l ó   g u s , 

a mozgássérült emberek társadalmi 
beilleszkedését, valamint lelki problé-
máinak csökkentését szolgáló szakmai 
tevékenysége elismeréseként vehe  e 
át a magas állami elismerést.
A kitüntete   fontosnak tartja a spor-

tolók felkészítését a sportkarriert kö-
vető életre, amelyhez éle  apasztala-
taik átadásával nagy segítséget tudnak 
nyújtani a korábbi parasportolók.
Ezúton is gratulálunk dr. Fejes András-

nak az elismeréshez!

Gratulálunk dr. 
Fejes  Andrásnak

3. oldal

2018. január 1-től Nagyréde Önkor-
mányza   Adóhatósága elő   az adó-
ügyek teljes eljárási folyamata (pl.: 
helyi adóval, gépjárműadóval, eljárási 
illetékkel kapcsolatos ügyek, stb.) a 
gazdálkodó szervezetek számára (ide 
tartoznak az egyéni vállalkozók is) kizá-
rólag elektronikus úton intézhető.
Az elmúlt hónapok adóügyeinek inté-

zése azt muta  a, hogy sok gazdálko-
dó szerv képviseletére jogosult (önálló 
vagy együ  es) képviselője, képviselőjé-
nek meghatalmazo  ja egyáltalán nem 
nézi meg elektronikus levelezését és 
tárhelyeit (cégkapu, KÜNY tárhely), bár 
erről – több alkalommal is – e-mailen 
értesítést, tájékoztatást kapnak.
Tekinte  el arra, hogy az a 2018. ja-

nuár 1-jétől országos szinten beveze-
te   elektronikus ügyintézést még nem 
mindenki sajá  to  a el kellően, így an-
nak érdekében, hogy ennek okán ne 
érje Önöket hátrány, az elektronikus 
módon aláírt és kiküldö   folyószámla 
egyenlegközlőt idén utoljára papír ala-
pon is elju  a  a az Adózókhoz önkor-
mányza   adóhatóságunk.

További részletek a 2. oldalon

Tájékoztató az elektronikus 
ügyintézéséről

Ismét az égetésről
és a füstölésről

Nagyréde Nagyközség Önkormány-
zata a folyamatos lakossági panaszok 
illetve szabályszegések nyomán vizs-
gálja a ker   növényi hulladékok égetési 
rendjének megváltoztatását.
A rendszer módosítása akkor történ-

het meg, ha a költségvetésben sike-
rül forrást előteremteni a rendszeres 
zöldhulladék-begyűjtésre és szállításra. 
Több változat is a képviselő-testület elé 
kerül majd, várhatóan jövőre születhet 
megoldás a kérdésben.
Addig azonban továbbra is a már na-

gyon sokszor ismertete   szabályozás 
van érvényben: kizárólag péntekenként  
8-20 óra közö   szabad égetni, megfele-
lő időjárási viszonyok közö  , és kizáró-
lag száraz zöldhulladékot. 
Az önkormányzat kénytelen a lét-

számgondok ellenére fokozo   ellen-
őrzést bevezetni, s a szabályszegőket 
szankcionálni - mondta el Siposné Fo-
dor Judit polgármester. Megjegyezte: 
az évek óta tartó „füstölés-probléma” 
javarészt szemléletváltással lenne or-
vosolható, de mert ez nem akar meg-
történni, a jog eszközeihez kell fordulni.

Bővebben a 4.oldalon
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A vonatokzó törvényben nevesíte   gaz-
dálkodó szervezetek kötelesek adóügyei-
ket elektronikusan intézni. Ide tartoznak 
a többek közö   a gazdasági társaságok, 
a szövetkezetek, a külföldi székhelyű vál-
lalat magyarországi fi óktelepei, az állami 
vállalatok, az egyéb állami gazdálkodó 
szervek, a végrehajtói irodák, a közjegy-
zői irodák, az ügyvédi irodák, az egyéni 
cégek, továbbá az egyéni vállalkozók, az 
egyesületek, a köztestületek, valamint 
az alapítványok. 2018. december 31-ig 
önkormányza   adóügyekben az elekt-
ronikus ügyintézést biztosító szervvel 
történő elektronikus kapcsola  artásban 
a gazdálkodó szervezet hivatalos elér-
hetősége helye   a nevében eljáró ter-
mészetes személy azonosítása melle   a 
természetes személy szerin   tárhelyét 
is használhatja. Az egyéni vállalkozók ki-
zárólag az ügyfélkapu szolgáltatással (új 
elnevezése: KÜNY-regisztrációhoz kap-
csolódó tárhely) jogosultak az elektroni-
kus kapcsola  artásra, ebből adódóan a 
cégkapu regisztrációs köteleze  ség őket 
nem terheli.
Az elmúlt hónapok tapasztalata, hogy 

sok vállalkozás egyáltalán nem nézi meg 
elektronikus levelezését és tárhelyeit 
(cégkapu, KÜNY tárhely), bár erről - több 
alkalommal is - e-mailen értesítést, tájé-
koztatást kapnak. Nagyon sokan a máso-
dik értesítés utáni öt munkanapban sem 
ve  ék át a küldeményeiket (pl.: határo-
zat, folyószámla egyenleg stb.), amelyek-
ről „Meghiúsulási Igazolás" érkezik vissza 
adóhatóságunkhoz. Ezt követően még 
majd’ két hé  g megtalálhatóak a külde-
mények a tárhelyeken. Félő, hogy 30 na-
pot követően a dokumentumok automa-
 kusan törlődnek a tárhelyeikről.
2018. január 1-jét követően önkormány-

za   adóhatóságunk elő   indult adó-
ügyekben, ha Önök elektronikus kapcso-
la  artásra köteleze  ek, úgy a megfelelő 
elektronikus tárhelyeire történik a levele-
zés. A megváltozo   kapcsola  artási mód 
mia   kérjük Önöket, hogy feltétlen néz-
zék elektronikus levelezésüket és elekt-
ronikus tárhelyeiket (Cégkapu, Közpon   
Ügyfélregisztrációs Nyilvántartáshoz 
tartozó tárhely /KÜNY tárhely/). Tekin-
te  el arra, hogy az a 2018. január 1-jétől 
országos szinten bevezete   elektronikus 
ügyintézést még nem mindenki sajá  tot-
ta el kellően, így annak érdekében, hogy 
ennek okán ne érje Önöket hátrány, az 
elektronikus módon aláírt és kiküldö   
folyószámla egyenlegközlőt idén utoljára 
papír alapon is elju  a  a az Adózókhoz 
önkormányza   adóhatóságunk.
Az elektronikus ügyintézés és a bizal-

mi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továb-

biakban: E-ügyintézési törvény) alapján 
a helyi önkormányzatok 2018. január 1. 
napjától biztosítják az ügyek elektroni-
kus intézését az Önkormányza   Hivatali 
Portálon keresztül. (Ez a nagyrede.hu-ról 
indulva is elérhető)
Az e-ügyintézési törvény alapján elekt-

ronikus ügyintézésre köteles az ügyfél-
ként eljáró gazdálkodó szervezet, költség-
vetési szerv, köztestület, illetve az ügyfél 
jogi képviselője. Természetes személy 
ügyfeleknek a jogszabály lehetőséget biz-
tosít az elektronikus ügyintézésre. Azaz a 
magánszemélyek papír alapon is benyújt-
hatják a portálon található űrlapokat.
Amennyiben az ügyéhez kapcsolódó-

an nem talál formanyomtatványt, akkor 
beadványát az e-Papír szolgáltatáson ke-
resztül terjeszthe   be.
Az önkormányza   hivatali portálon az 

alábbi ágaza   ügyekben van lehetőség 
elektronikus ügy indítására:
• Adóügy;
• Általános vagy egyéb igazgatási 

ügyek;
• Anyakönyvi ügyek;
• Hagyaték;
• Ipar-kereskedelem;
• Szociális ügyek;
• Településüzemeltetési, vagyonkeze-

lési ügyek.
Az Önkormányza   Hivatali Portál (to-

vábbiakban: Portál) az önkormányza   
ASP rendszerben az elektronikus önkor-
mányza   ügyintézés helyszíne.
A Portál az önkormányza   ASP rend-

szert igénybe vevő önkormányzatok ter-
mészetes személy és jogi személy ügyfe-
lei számára egyaránt lehetőséget biztosít 
a szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakí-
to  , elektronikusan elérhető szolgáltatá-
sok igénybevételére.
A Portál bárki számára elérhető, egyes 

funkciók szabadon használhatók, más 
funkciók azonban regisztrációhoz kötöt-
tek. Az azonosítás a KAÜ igénybevételé-
vel történik. Az első belépéskor létrejön 
az ASP elektronikus ügyfél személyes 
fi ókja, amelyben személyre szabo   beál-
lítások és adatok adhatók meg. Ezek ké-
sőbb módosíthatóak.
Az ASP központ ügyféloldali szolgáltatásai 

a Portálon keresztül vehetők igénybe. Az 
ügyfeleknek ki kell választaniuk, hogy me-
lyik, az ASP központhoz csatlakozo   tele-
pülésen szeretnének ügyet intézni, ezután 
vehe  k igénybe az ASP szakrendszerek 
kínálta ügyintézési lehetőségeket. Az ügy-
felek számára nyújto   ügyintézési szolgál-
tatások köre településenként eltérhet.

dr. Bálint Edina Ida
jegyző

Tájékoztató a helyi adók
elektronikus ügyintézéséről

Ellenőrzések jönnek: 
be kell jelentkezni

A különféle hatóságok kiemelt fi gyel-
met szentelnek településünknek, a te-
lepülésen működő gazdasági társasá-
goknak is,  gyakorta érkeznek különféle 
hatóságoktól ellenőrzésekre.
Az önkormányzat felhívja a vállalkozá-

sok fi gyelmét, hogy aki telephely-enge-
délyhez vagy telephely bejelentéshez 
kötö   tevékenységet végez, illetve keres-
kedelmi vagy szálláshely-tevékenység-
gel foglalkozik, köteles a polgármesteri 
hivatal felé tevékenységét bejelenteni, 
valamint köteles a helyi adók hatálya 
alá bejelentkezni. Az idegenforgalmi-, 
azépítmény- és az iparűzési adóval kap-
csolatos kérdésekkel a polgármesteri 
hivatalban Sziltcsenkó Melinda adóügyi 
ügyintézőt, tevékenységének bejelenté-
sével kapcsolatban Kerek Lászlóné igaz-
gatási ügyintézőt kereshe  k.

HÍREK
ÚJ TAG - Az önkormányzat Pénzügyi és 

Ellenőrzési Bizo  ságának külsős tagjá-
vá Sebők Juditot választo  a a képvise-
lő-testület.

KIVÁGTÁK - A szakhatóság életveszé-
lyessé nyilváníto  a a Virág és az Árpád 
út találkozásánál lévő fákat, melyeket 
az önkormányzat kivágato  .

KANKARA - Az önkormányzat meg-
vásárolja a 2016-ban készült Kanka-
ra-fi lm minden jogát. A fi lmet digitális 
adathordozókon is elérhetővé teszi, 
valamint döntö  ek arról is, hogy a falu 
nemrégiben elhunyt kiemelkedő alak-
ját bemutató  fi lm bekerül a Nagyrédei 
Értéktárba is.

RÓZSA - A Fő út páratlan oldalának 
felújítása  részeként új rózsafa-töve-
ket is telepíte  ek a járda és a parkolók 
közö    sávba. A növények ültetését 
az önkormányzat dolgozói társadalmi 
munkában végezték el. Ezúton is ké-
rünk mindenkit, hogy vigyázzanak a 
rózsafákra, hiszen mindannyiunk gyö-
nyörűségére fognak virágozni. Az ön-
kormányzat egyébként az iskolának is 
ajándékozo   hat tövet, ezek a suli ud-
varát díszí  k majd.

DOHÁNYOZNI TILOS - Az egészségház 
- mint egészségügyi intézmény - teljes 
területén  los a dohányzás. Mivel az 
intézmény területe az egyébként új ka-
pun belül kezdődik, ez azt jelen  , hogy 
az udvaron sem szabad rágyújtani. Mi-
vel a dohányzási szabályok betartását 
szigorúan ellenőrzik, mindenkit kérünk 
a  lalom betartására. 
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 Nagyréde Nagyközség Ön-
kormányzatának Képvise-
lő-testülete önkormányzati 
rendeletben szabályozta a 
játszóterek használati rend-
jét az alábbiak szerint:

• A 14 éves kor fele   ek számára 
a játszótéri eszközök használata 
 los! 

• A játszóteret 22 óra után használ-
ni  los!

• A játszóteret a 6. életévüket be 
nem töltö   gyermekek kizárólag 
szülő (felügyeletre jogosult sze-
mély) felügyelete és felelőssége 
melle   használhatják!

• A 6-14 éves gyermekek a játszó-
terek felszerelését szülői felügye-
let nélkül, de a szülők felelőssége 
melle   használhatják!

• A játszótér használói és felnő   kí-
sérői felelősek a játszótéri eszkö-
zök rendeltetésszerű és baleset-
mentes használatáért, a játszótér 

állapotának megőrzéséért!
• Iskolai és óvodai csoportok ese-

tében a kísérő pedagógus felel 
a használat rendjéért, a baleset 
megelőzéséért!

• Kutyát és egyéb kisállatot a ját-
szótér területére bevinni  los!

• A játszótér területén szemetelni 
és dohányozni  los!

• A játszótéren alkoholt fogyasztani 
 los!

• A játszótér területére sérülést, 
balesetet okozó tárgyakat bevinni 
 los!

Kérem, hogy a fen   szabályokat min-
denki betartani szíveskedjen! Ellenke-
ző esetben közösségi együ  élés szabá-
lyainak megsértése mia   közigazgatási 
bírsággal sújtható.
Mindezeken túl, aki kárt okoz a játszó-

téri eszközökben, azt - a bírságon felül 
- a kár megtérítésére is kötelezi az ön-
kormányzat.

dr. Bálint Edina Ida s.k.
jegyző

A játszóterek használati rendje
– Tartozni jó valahová. És mi összetar-

tozunk – egyebek melle   erről beszélt 
köszöntőjében Borsányi Gyula, Pered 
polgármestere a testvértelepülési 
megállapodás ünnepélyes aláírásakor.  
Mint mondta, falujuknak a negyedik 
testvértelepülése Nagyréde, s remé-
nyét fejezte ki, hogy a kapcsolat mind-
két fél számára gyümölcsöző és ered-
ményes lesz.
Siposné Fodor Judit, Nagyréde polgár-

mestere arról beszélt: a nagyközség-
nek ez az első testvértelepülése, s úgy 
vélte, keresve se találha  ak volna jobb 
partnert, hiszen már a kapcsola  el-
vételkor, illetve az első – peredi – sze-
mélyes találkozáskor bebizonyosodo  , 
hogy nyito   és barátságos közösség a 
peredi.

A kapcsola  elvételt a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. pályázata támoga  a, 
mint előző számunkban olvasha  ák, 
Nagyréde küldö  sége a peredi csata 
emléknapjára látogato   a szlovákiai 
településre, melynek vezetői most a 
szüre   napokkor viszonozták a korábbi 
látogatást, s i   írták alá a hivatalos do-
kumentumokat is. 
A két polgármester abban is egyet-

érte  , hogy akkor válik igazán élővé a 
kapcsolat, ha a kevesebb, mint kétszáz 
kilométerre fekvő települések lakói, 
civil szervezetei és gazdasági szereplői 
is minél szélesebb körű kapcsolatokat 
alakítanak ki. Erre mindkét fél nyito  .
Az pedig házigazdaként külön örö-

münkre szolgált, hogy bár a rédei szü-
re   napok idején Pereden is egy térségi  
kulturális fesz  vál zajlo  , a küldö  ség 
tagjai közül többen - köztük a polgár-
mester is - kimente  ék magukat, hogy 
a nagyrédeiekkel együ   ünnepelhesse-
nek. Mint Borsányi Gyula fogalmazo  : 
nagyon barátságos és nagyon vidám 
közösséget ismertek meg.

Testvérünk Pered

A terveknek megfelelően haladnak az 
útépítések Nagyrédén, a Fő út páratlan 
oldalán már elkészültek  a parkolók és 
a járda, az Egészségházhoz vezető út és 
járda, valamint az intézmény új kapuja. A 
pakosítás is hamarosan befejeződik.
Új aszfaltot kapo   a gondozási központ 

parkolója és kapubejárója illetve udvara, 
és az Atkári úton is épült aszfaltos parko-
ló. A Gárdonyi utca és a Horváthkert út 
felújítására pályázo   az önkormányzat, 
bár elfogadták a kérelmet, sajnos forrás-
hiány mia   tartaléklistára került. Ezért 
a Gárdonyi út idén csak akkor készülhet 
el, ha  előrébb sorolják a beruházást. Ha 
nem, akkor jövőre saját forrásból meg-
épül az út.  A Horváthkert utat viszont 

még októberben önerőből épí   meg az 
önkormányzat, s így készül el a Haladás 
köz és a Gyöngyösi út felső szakasza is. A 
kivitelezésről az o   lakókat külön értesí-
teni fogja az önkormányzat.  Kérjük, se-
gítsék elő a munkát azzal, hogy szabaddá 
teszik majd a munkaterületet.
Idén összesen mintegy ötvenmillió fo-

rint saját forrást használt illetve használ 
fel az önkormányzat beruházásokhoz, 
ennek döntő hányada az útépítések költ-
sége. Jövőre hasonló nagyságrendű saját 
pénzt szeretne az önkormányzat fejlesz-
tésekre költeni, bízva abban, hogy ehhez 
még minél több pályáza   pénzt sikerül 
elnyerni – jegyezte meg Siposné Fodor 
Judit polgármester.

Elkészülnek az idei utolsó útfelújítások
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A levegőminőség javítása egy világmé-
retű kihívás. Rémisztő adat, hogy Eu-
rópában 2014-ben 428.000 ember idő 
elő    haláláért volt felelős a levegő ma-
gas szállópor koncentrációja és sajnos ez 
Magyarországon is komoly problémát je-
lent. Az Európai Környezetvédelmi Ügy-
nökség (EEA) 2015-ben jelente  e, hogy 
Magyarországon évente 13.000 ember 
halála hozha-
tó összefüg-
gésbe a lebe-
gő részecske 
szennyezett-
séggel. Saj-
nos ez emel-
kedő tendenciát mutat, mivel ugyanez 
a szervezet 2017-ben 17.300 főre tehető 
mértékű elhalálozást közölt. Azonban 
ennek, az önmagában is magas számnak 
két-háromszorosát teszik ki a különböző, 
sokszor krónikus megbetegedéssel járó 
esetek, amelyek a levegőszennyeze  ség-
re vezethetők vissza. Európában hazánk 
az egyik legrosszabb helyzetben lévő or-
szág ebben a tekintetben. 
Rávilágít a levegőminőség fontosságára, 

hogy egy ember élete során mintegy 250 
millió liter levegőt lélegez be. Belátha-
tó, hogy a belélegze   levegő minősége 
jelentősen befolyásolhatja az egészségi 
állapotot. 
A levegő nem csak gázok keveré-

ke, hanem jelentős mennyiségű vizet 
és lebegő részecskéket, aeroszolokat, 
bioaeroszolokat is tartalmaz. A levegő-
ben lebegő részecskék rendkívül válto-
zatos képet mutatnak: lehetnek szerves 
vagy szervetlen eredetűek, ásványi anya-
gok, korom, hamu, por, emberi és álla   
eredetű sej  örmelékek, emberi és álla   
ürülék eredetű részecskék, mikroorganiz-
musok és az ezekből származó sej  örme-
lékek illetve metabolitok stb. Számos, ön-
álló helyváltoztatásra képtelen kórokozó 
képes a levegő aeroszoljain megtapadni 
és a széllel nagy távolságokra eljutni, ami 
jelentős tényező lehet egyes járványos 
betegségek terjedésében. De nem csak 
fertőző ágensek tapadhatnak meg az ae-
roszolok felületén, hanem különböző al-
lergiát kiváltó, radioak  v és daganatkeltő 
anyagok is. A nagykiterjedésű erdőtüzek 
esetén jelentős mennyiségű bioaeroszol 
képződik és jut el a széllel akár több ezer 
kilométer távolságra. 
A levegőben található lebegő részecs-

kék egészségre gyakorolt hatása igen 
jelentős. A lebegő részecskék mérete 
és alakja határozza meg elsősorban azt, 
hogy milyen mértékű kockázatot jelen-
tenek. A szervezet rendelkezik bizonyos 
fokú védelemmel, ami megakadályozza, 
hogy a levegőben található lebegő ré-
szecskék az alsóbb légutakba jussanak. A 
nagyobb részecskék nagyrésze fennakad 

ezen a védelmi rendszeren és a kilégzés 
során vagy más módon (tüsszentés, orr 
fújás stb.) elhagyják a szervezetet. Azon-
ban, ha túlzo   mértékű a levegő por- és 
füst szennyeze  sége, illetve a szennye-
zés hosszabb ideig tart, ez a védekező 
kapacitás kimerül. 
Tudományos eredmények támasztják 

alá, hogy a magas szállópor-koncentrá-
ció (szállópor: 
<2,5 µm lebe-
gő részecskék, 
amelyek nem 
ülepednek ki 
a levegőből, 
hanem hosszú 

ideig képesek a levegőben megmaradni 
– tehát, nem csak por, hanem például a 
fi nom korom részecskék is ide tartoz-
nak, ezért az elnevezés félrevezető) és a 
különböző keringési- és légzőszervi meg-
betegedések közvetlen és erős összefüg-
gést mutatnak egymással, beleértve a 
daganatos megbetegedéseket is. 
A WHO 2006-ban deklarálta, hogy a ma-

gas szállópor koncentrácival megnövek-
szik a kardiovaszkuláris és a daganatos 
tüdőbetegségek előfordulása. Az Európai 
Bizo  ság 2008-ban célul tűzte ki a szál-
lópor koncentráció 
mértékének csökken-
tését. Sajnos hazánk 
e  ől jelentősen elma-
rad. Ennek oka össze-
te  , de alapvetően az 
emberi szemléleten 
múlik, hogy lehet-e 
ezen változtatni. 
Mind a közlekedés, 

mind az ipari- és me-
zőgazdasági termelés 
jelentős mennyiségű 
port ju  at a légkör-
be. Emelle   sajnos az 
utóbbi években egyre 
többen térnek vissza 
a szén, illetve fa alapú 
téli tüzeléshez, aminek következtében a 
fűtési időszakban elfogadhatatlan a leve-
gőszennyezés mértéke. Ez közép és hosz-
szabb távon biztosan káros hatással lesz 
a lakosság egészségi állapotára nézve. 
Ezen kívül azonban jelentős mennyisé-

gű szilárd anyag kerül a levegőbe a kü-
lönböző ker   hulladékok elégetése so-
rán is. Csak fokozza a veszélyt, ha a ker   
hulladékok melle   veszélyes anyagokat 
is gondolkodás nélkül a tűzre dobnak a 
felelőtlen emberek. Ilyenkor az egészség-
re rendkívül veszélyes, mérgező anyagok 
is a levegőbe jutnak.
Egy külföldi tanulmány szerint 10 kg ker   

hulladék elégetésével 1 kg szén-monoxid 
(CO), 1 kg korom és pernye, 25 g aldehid 
és 5 g policiklusos aromás szénhidrogén 

(PAH) kerül a levegőbe. A CO kibocsátás 
háromszor, négyszer nagyobb, mint egy 
alapjáraton járó autó esetében.
Különösen veszélyezte  ek a gyermekek, 

akik sokkal intenzívebben lélegeznek, 
mint a felnő  ek, hiszen növekedésben 
lévő szervezetük sok energiát igényel, 
aminek előállításához több oxigénre 
van szükség. Az idősekre nézve is káros 
a szennyeze   levegő, hisz a szervezetük 
ellenállóképessége gyakran meggyengül. 
A betegségből való felgyógyulás is elhú-
zódik minden esetben, ha a környeze   
feltételek elmaradnak a kívánatostól. Biz-
tosra vehető, hogy az emberek többsége 
szenved a levegőszennyezéstől.
Mindannyiunk személyes felelőssége te-

hát átgondolni, hogy mit tehetünk a jobb 
levegőminőségért. A XXI. században nem 
lehet azzal érvelni, hogy „falun mindig is 
ége  ek az emberek és semmi bajuk nem 
volt”. Valójában az a helyzet, hogy nem 
tudták akkoriban, hogy milyen mértékű a 
levegőszennyezéshez kötődő halálozások 
száma, hiszen nem voltak korszerű diag-
nosz  kai módszerek, nem végeztek erre 
irányuló alapos adatgyűjtést és tudomá-
nyos vizsgálatokat sem. Nem álltak ren-
delkezésre sta  sz  kai adatok. A változ-

tatáshoz nem 
volt ado   a 
technika, infra-
struktúra sem, 
így nem lehe-
te   fogalmuk 
a lehetséges 
alterna  vákról. 
Ma azonban, 
amikor már is-
merjük a leve-
gőszennyezés 
kártételét, ami-
kor lehetőség 
van a korsze-
rűbb tüzelésre, 
gondoskodni 
lehet a ház-

tartási- és ker   hulladékok rendszeres 
elszállításáról, sürgős szemléletváltásra 
van szükség azok részéről, akik mereven 
ragaszkodnak az égetéshez. Ezen nem le-
het másként változtatni, mint személyes 
belátással. Ugyan van törvényi szabályo-
zás is érvényben, de az eddigi tapaszta-
latok szerint sajnos ez nem elegendő. 
Ahogy mondani szokták: „minden fej-
ben dől el”. Ha az ember számára fontos 
a saját és gyermekei, szere  ei egészsé-
ge, talán az a legjobb, ha maga is meg-
tesz mindent annak érdekében, hogy a 
különböző károsító tényezők visszaszo-
ruljanak. Ezzel mindenki csak jól járhat!  
Cikkünk Hejel Péter írásának kivonata, a 

teljes anyag a nagyrede.hu-n elolvasható. 
A felhasznált források jegyzéke szerkesztősé-
günkben és az online változatban elérhető. 

Nem csak büdös, de meg is betegít

Nem csupán az a gond, hogy a füst büdös és sok embernek 
egyszerűen nehéz azt elviselnie, hanem ami ennél fontosabb: a 
rossz levegőminőség közvetlenül és közvetve számos súlyos, 
krónikus akár életveszélyes megbetegedésért is felelős. 

Nagyrédén, 2018. augusztus 31-én (pénteken), 20:38 
órakor, nyitott ablak mellet a lakásban mérhető értékek
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A nyári karbantartási idő ala   óvodánk 
épületének teljeskörű takarítása meg-
történt. Saját erőforrásból egy új felnő   
zuhanyzót alakíto  unk ki. A dajka nénik 
szobája is korszerűsödö  , új burkolatot 
kapo   a padló, új konyhaszekrény és egy 
új öltözőszekrény vásárlásával te  ük szeb-
bé a munkahelyüket.
A konyhában a tavaly vásárolt  új főzőüst 

és sütő büzemelése megtörtént.  A kor-
szerű főzőüst és az elektromos sütő nagy-
ban elősegí   a fi nom ételek elkészítését és 
megkönnyí   a konyhás nénik dolgát. 
Óvodánk udvarának karbantartása is 

megtörtént, a fa és a fém játékok festé-
sére is sor került, emelle   a balesetveszé-
lyes elemek cserélve illetve javítva le  ek.
A Nagyrédei szüre   napok keretein belül 

óvodásainkkal részt ve  ünk a felvonu-
láson. Az es   előadók programjai közö   
büszkén hallgatha  uk meg Iadar Melinda 

óvónéni dalait, aki 
csodálatos hangjá-
val elbűvölte a kö-
zönséget. Az önkor-
mányzat jóvoltából 
a falu aprajának és 
nagyjának ingyenes 
arcfestéssel, és csil-
lámtetoválással ked-
veskedtünk.  
 A 2018/2019-es 

tanévet 2018. szept-
ember 3-án kezdtük 
meg. Óvodánkban 
személyi változások 
történtek. Szabó 
Zsuzsanna óvó néni 

40 év után elbúcsúzo   és megkezdte jól 
megérdemelt pihenését. Nyugdíjas éve-
ihez jó egészséget és tartalmas időtöl-
tést kívánunk. Tündike óvó néni napközis 
tanítónéniként folytatja tovább pályáját, 
kívánjuk, hogy legyen sikeres és érezze 
jól magát. Óvodánkba két új óvónéni ér-
keze  , Gali Réka és Tresóné Nagy Ode  . 
Reméljük, hogy jól fogják érezni magukat 
közösségünkben, beilleszkedésüket igyek-
szünk elősegíteni.
Júniusban 23 gyermek ballago   el az 

óvodából, most 26 új óvodás érkezik. Be-
fogadásuk fokozatosan történik, az elválás 
megkönnyítése érdekében az óvónénik, a 
dadus nénik sok segítséget nyújtanak a ki-
csiknek és szüleiknek egyaránt.
Óvodánkba látogato   Szabó Zsolt or-

szággyűlési képviselő, aki biztosíto   min-
ket, hogy vannak olyan elérhető pályáza   
lehetőségek, amelyek hozzásegíthetnek 

terveze   fejlesztéseinkhez. Bízunk  benne, 
hogy valóban sikerül támogatást nyerni 
óvodánk és a konyha rég várt felújítására, 
és egy új bölcsőde létrehozására. 
Szeptemberben nagy sikert arato   az 

immár sokadik alkalommal megrende-
ze   szüre   hetünk rendezvénysorozata. 
Szerencsések vagyunk, hiszen lehetősé-
günk van terepen megtapasztalni a szü-
ret hangulatát, ebben a szülők partnerek. 
A határba az önkormányzat segítségével 
juto  unk, mivel rendelkezésünkre bocsá-
to  a a kisbuszát.  Köszöne  el tartozunk a 
Bárdos és fi a pincészetnek, hiszen szívesen 
fogadták idén is gyermekeinket. Óvodása-
ink megismerhe  ék a szőlő útját a tőkétől 
egészen a palackig. 
A zárónapon Albunovics Milán által veze-

te   táncházzal, mulatsággal egybekötö   
préselést rendeztünk, melyen meghívo   
vendégeink közö   az első osztályos gyer-
mekek is részt ve  ek. Friss mus  al és apró 
ajándékkal kedveskedtünk vendégeink-
nek. Délután a szülők, nagyszülők is meg-
kóstolha  ák saját préselésű szőlőlevünket.
Mire remélhetőleg minden kisgyermek 

belerázódik az óvodai életbe, októbertől 
elindulnak az ingyenesen igénybe vehető 
szolgáltatásaink. Az idén is szerete  el és 
szakértelemmel készülnek az óvónénik a 
játszóház,  a zeneovi,  a kézműves foglal-
kozás, a láb- és tartásjavító torna foglalko-
zásokra. Az önkormányzat támogatásával 
pedig ebben az évben is elindul a bale  - és 
néptáncoktatás Albuvonics Milán vezeté-
sével.

Kovácsikné Groszmanek Krisztina
óvodavezető

„Érik a szőlő, hajlik a vessző”

Augusztus elsejétől Balog Gyula plébá-
nos teljesít szolgálatot a Gyöngyös Felső-
városi Plébánián, miután Juhász Ferenc 
plébános 12 év után Miskolcon folytatja 
szolgálatát.
Balog Gyula Miskolc-Újdiósgyőrből ér-

keze   Gyöngyösre.A plébánost 40 év-
vel ezelő   szentelték pappá, 14 éven 
keresztül lelki vezetőként részt ve   a 

kispapképzésben és volt a Hi  udományi 
Fősikola rektora is. Ma pedig az egyház-
megyés papok spirituális vezetője. 
Balog Gyula Besenyszögről származik. 

Gyermekkorát vallásos környezetben 
töltö  e, így hamar eldőlt, hogy felnő  -
ként a papi hivatást választja. Mivel min-
dig is fontosnak tarto  a a fejlődést, saját 
kérésére fél évet töltö   el egy olasz isko-
la nemzetközi csoportjában annak érde-
kében, hogy nagyobb rálátása lehessen 
a világ hitéletre.
Balog Gyula Gyöngyösön töltö   szolgá-

lata ala   is fontosnak tartja, hogy a fel-
gyorsult és az online felületek, valamint 
az okos eszközök által uralt világunkban 
megtanítsa az embereket arra, hogy 
megtalálják és felismerjék az élet igazi 
értékeit.
2018. augusztus 1-jétől ő látja el a 

Gyöngyösi Esperesi kerület esperesi fel-
adatait is.

Balog Gyula az új plébános Bővül a bizottság

A képviselő-testület határozo   arról, 
hogy a Nagyrédei Értéktár Bizo  ság 
létszámát kibőví  . A mindenkori pol-
gármester és a művelődésszervező, va-
lamint a már tag Majoros János mellé 
a képviselő-testület tagjait valamint a 
külsős bizo  sági tagokat is felkérte az 
értéktári munkára. Mindezek melle   
ugyancsak felkérte az értéktár-bizo  -
ságba a Bokréta Nyugdíjas Kör vezető-
jét, Deák Istvánnét.
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Csoóri Sándor Program
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

2018-ban is folyta  a a Csoóri Sándor 
Programot, melyet a népi kultúra terü-
letén és közösségteremtő műfajokban 
tevékenykedő csoportok, közösségek 
tevékenységének támogatására hoz-
tak létre. Nagyréde Önkormányzata 
és a Molnár József Művelődési Ház 
felhívta a helyi csoportok fi gyelmét a 
pályáza   lehetőségre és felajánlo  a 
segítségét a csoportvezetőknek. 
A Virtus kamara Táncegyü  es és 

utánpótlás csoportjai, valamint a 
Nagyrédei Asszonykórus elfogadta a 
segítséget, az  önkormányzat kötele-
ze  ségvállalói nyilatkoza  al is hoz-
zájárult a pályázatok benyújtásához, 
mely mindkét esetben a fellépésekhez 
szükséges viseleteket, eszközöket, il-
letve ú  költséget tartalmazo  . A tán-
cosok 1,8 millió forint, az asszonykórius  

880 ezer forint összegű, vissza nem té-
rítendő támogatást kapo  .
A Csanak Citerazenekar és a Nagyré-

dei Férfi  Dalárda önállóan nyújto   be 
támogatási kérelmet, melyek szintén 
pozi  v elbírálásban részesültek. A ci-
terások 1,8 millió forintot, a férfi kórus 
800 ezer forintot használhat fel szak-
mai munkájához. 
Nagy öröm, hogy a Molnár József 

Művelődési Ház összes pályázó cso-
portja ilyen nagy összegű támogatás-
ban részesült. Bízunk abban, hogy ez 
az örömhír megerősí   a tagok lelkese-
dését és felpezsdí   a szakmai munkát, 
illetve a támogatás által új és hasznos 
lehetőségekhez jutnak a csoportok. 

Hungarikum Pályázat 2018
A Földművelésügyi Minisztérium 

2018-ban is felhívást te   közzé nem-
ze   és helyi értékekkel kapcsolatos 
pályázatok támogatására három fő 
célterületen. Az előző évekhez képest 
csökkent a támogatások mértéke, a 
pályáza   feltételek viszont kötö  eb-
bek le  ek. A Molnár József Művelő-

dési Ház a település képviselő-testüle-
tének döntése alapján egymillió forint 
összegű támogatási kérelmet nyújto   
be egy Nagyrédéről szóló kiadvány el-
készítésére, illetve a 2018. évi Szüre   
Napok megvalósításához szükséges 
eszközök bérlésére. A támogatás az 
önkormányzat részéről nem igényel 
önerőt. A minisztérium végül a kértnél 
kevesebb, 843 ezer forintot ítélt meg. 
Mivel a döntés csak a Szüre   Napok 
megvalósítását követően születe   
meg, így a pályázat tartalmát módo-
sítani kell, de a kiadvány még ebben 
az évben elkészül a támogatásnak kö-
szönhetően.  

Digitális Jólét Pont
A Digitális Jólét Program a korábbi 

e-Magyarország pontok újraindítását 
tűzte ki célul, ehhez a települési ön-
kormányzatok számára írt ki pályáza   

felhívást a Nemze   Fejlesztési 
Minisztérium. A Képviselő-
testület döntése alapján be-
nyújto   Digitális Jólét Pont 
kialakítására irányuló pályázat 
nyert. A program digitális és 
infokommunikációs eszközök 
használatát, valamint állandó 
nyitvatartás melle   szakmai 
segítségnyújtást tesz lehetővé 
a település lakóinak, a nyertes 
önkormányzatoknak inter-
net-hozzáférést és megfelelő 
helységet kell biztosítania. A 
Nagyrédei Digitális Jólét Pont 
a művelődési házban kap he-

lyet, kialakítása folyamatban van, va-
lamint a működtetéshez szükséges 
továbbképzés is elindult. Az átadás 
várhatóan még októberben megva-
lósul, ezzel a nagyrédei Digitális Jólét 
Pont becsatlakozik az országos háló-
zatba. 

Művelődési ház belső felújítása
A Művelődési Ház belső felújítására 

benyújto   pályázatunk forráshiány 
mia   tartaléklistára került. A közel 
20 millió forint összegű beruházás 
részleges, de rendkívül szükséges 
megújulást jelentene az intézmény-
nek. A támogatás megítélése esetén 
megújulna a színpad és a nagyterem, 
felújításra kerülnének az öltözőhelysé-
gek, valamint a mosdók és a folyosók, 
illetve egy új akadálymentes mosdót 
is kialakítanának az épületben. Emel-
le   a bejára   ajtó cseréje és akadály-
mentesítése is megvalósulhatna a pá-
lyáza   összeg terhére. A támogatás 
önerőt nem igényel. Reméljük, hogy a 
jövőben a tartaléklistáról „előrébb ke-
rülhetünk”,  hiszen az épület felújítása 
– ha csak részben is – időszerű volna. 

Nyertes pályázatok Búcsúzunk

Nagyréde Nagyközség Önkormányza-
ta megrendüléssel fogadta a hírt, hogy 
dr. Csomós Tamás tragikus hirtelen-
séggel elhunyt. A kiváló sportembert, 
a képviselő-testület külsős bizo  sági 
tagját, településünk megbecsült pol-
gárát az önkormányzat –  sztelete ki-
fejezéseként – saját halo  jának tekin  .

Idősek napja
Koós János műsorával köszön   az idő-

seket az önkormányzat november 17-
én, szombaton 14:00 órától a Molnár 
József Művelődési Házban. 
Ekkor erősí  k meg fogadalmukat az 

idén kerek házassági évdorulójukat ün-
neplők is, egy gyémántlakodalmas, és 
négy aranylakodalmas párt köszöntünk 
majd.
A rendezvény nem csak az idősek, ha-

nem mindenki számára nyito  , és ter-
mészetesen ingyenesen látogatható.

Ne az úton!
Az önkormányzat ezúton is nyomaték-

kal kéri a nagyrédeieket, hogy tartsák 
be a parkolási szabályokat. Az utóbbi 
időszakban elharapódzo   az a rossz 
gyakorlat, hogy - különösen a szű-
kebb utcákban - a gépkocsikkal nem 
a kapubejárókban, hanem az ú  est 
mindkét oldalán parkolnak, nehezítve, 
olykor lehetetlenné téve az áthaladást 
más járművek számára. Kérjük, hogy 
ügyeljenek a forgalom zavartalansága 
érdekében arra, hogy hol parkolnak. 
Köszönjük!

Támogatás
Nagyréde idén is csatlakozo   a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpá-
lyázathoz, a felsőoktatásban tanuló 
nagyrédeiek számára havonta ötezer 
forintos támogatást nyújtva. 
A részletekről a polgármesteri hivatal-

ban illetve honlapunkon tájékozódhat-
nak az érinte  ek.
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A Gondozási Központban nem is volt 
- mármint uborkaszezon, hiszen egész 
nyáron történt valami velünk, körülöt-
tünk, általunk, bennünk.
Elmondhatjuk, hogy közösen éltük 

meg a melegrekorddal bíró napokat; 
hogy legidősebb klubtagunk immár 91. 
évét töltö  e; hogy klubtagjaink száma 
bővült; hogy merész, rugalmas, érdek-
lődő  és mindenre elszánt klubtagjaink 
kipróbáltak olyan játékokat, amilyene-
ket az ő korukban még csak álmodni 
sem mertek.   
Természetesen ünnepeltünk születés-

napokat, névnapokat, mindig van alka-
lom éneklésre, verselésre.
Egy egész délelő  öt töltö   velünk 

polgármester asszony, aki beszámolt 
a településen történő változásokról, a 
parkolók kialakításáról, a falu életéről.
Intézményünkbe látogato   Szabó 

Zsolt országgyűlési képviselő úr, aki 
gyermekkori élményeit oszto  a meg 
érdeklődő klubtagjainkkal, és ígéretet 
te  , hogy még visszalátogat hozzánk.
Szeptember 11-én két zarándokot fo-

gadtunk az intézményben, akik a gon-
dozási központban töltö  ék az estét, 
i   pihentek meg, töltődtek fel, majd 
folyta  ák zarándoklatukat. Indulás 
elő   sok élményt oszto  ak meg eddigi 
útjukról.  Kedvességük, emberségük, 
alkalmazkodóképességük, kitartásuk 
példamutató. Ú   élményeik megosz-
tása érdekében meghívtuk őket egy 
bará   beszélgetésre, nagy szerete  el 
látjuk őket viszont, hogy meghallgat-
hassuk történeteiket.
Szeptember 12-én a saját első rekor-

dunkat éltük meg, intézményünk két 

évének legtávolabbi ú   céljaként meg-
látoga  uk a  Mátraverebélyi Szentkút 
kegyhelyet.
Huszonegyen kirándultunk az Orbán 

Tibor veze  e Favoritbusz jóvoltából, 
kényelmesen, jó hangulatban zajlo   az 
utazás.
A Szentkútnál „zarándokprogramot” 

ve  ünk igénybe, ami azt jelente  e, 
hogy a gyónás és ima melle  , fi lmve-
 tésben, galéria megtekintésében is 

volt részünk, amit tetőzö   a zarándok 
menü, amit délben elfogyaszto  unk. 
Hogy mégis miért jelent többet ez a 

nap puszta kirándulásnál? Elsősorban 
a hitet, ami mindenki számára mást 
jelent, mégis egyet: a bizalmat, a célt, 
a feloldozást, a meghi  séget, az erőt, 
a kitartást, az örömet, a közösséget, 

közösségvállalást, a közös imádkozást,  

a felszabadulást, amit mindenki más-
képp él meg, mégis ugyanazt érzi. Hi-
hetetlen volt, hogy a botok szinte nem 
is kelle  ek a sétához, hogy mindenki 
arcán a nap végén o   ragyogo   az a 
huncut elégede   mosoly: ezt is megél-
he  ük együ  .
Biztosan sokaknak eszébe juto  , hogy 

szeptember 12-e kisboldogasszony ün-
nepe is egyben, ami szűz Mária nevé-
hez kötődik. Klubtagjaink közö   van 
Mária is, akit ezen a csodálatos helyszí-
nen, csodálatos napon köszönthe  ünk 
fel. Hiszen sokszor nem a nagy dolgok 
kellenek ajándéknak, hanem az örök 
emlékek. 

Pardi Beatrix
intézményvezető

Véget ért az uborkaszezon

Mindig örömteli pillanat, ha szép kort megélt nagyrédeieket 
köszönthet az önkormányzat. Idén ilyen eseményre eddig 
háromszor került sor. 
Áprilisban Lukács Szilveszterné Judit nénit (1. kép) köszön-

tö  ük 90. születésnapja alkalmából. 
Augusztusban a 95. születésnapját ünneplő Sánta Imréné 

Anna nénit látoga  uk meg, és köszöntö  ük (2. kép). 
Ugyancsak augusztusban köszöntö  ük 90. születésnapján 

Rábaközi Lászlóné Irma nénit. (3. kép)

Az ünnepelteket mindhárom alkalommal Siposné Fodor 
Judit polgármester, dr. Bálint Edina Ida jegyző, valamint 
Szabad Csaba, az önkormányzat humán-erőforrás bizo  -
ságának elnöke köszöntö  e, tolmácsolva a falu lakóinak 
jókívánságait, átadva az önkormányzat szerény ajándékait, 
valamint az az emléklapot, amellyel a miniszterelnök kö-
szöntö  e az ünnepelteket.
Mindhármuknak további jó egészséget és még sok-sok bol-

dogságban eltöltö   esztendőt kívánunk ezúton is.

Jó egészséget, sok boldogságot kívánunk
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Nagyrédei hírlevél
Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának időszaki tájékoztató kiadványa

Kiadásért felelős: Siposné Fodor Judit
Szerkesztő, fotó, nyomdai előkészítés: Suha Péter
Nyomdai munkák: Konturs Nyomdaipari Kft.

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

Tisztelegjünk együtt!
Nagyréde Nagyközség Önkormányzata  sztele  el 

meghív mindenkit 

2018. október 23-án 17:30 órára 
a Molnár József Művelődési Házba

Az ’56-os forradalom évfordulóján
 rendezendő megemlékezésre, majd a hagyományos 

fáklyás felvonulásra és koszorúzásra

FitBody Alakformáló 
Edzés

Időpont: Október 1-től hét-
főnként 17:30-tól   
Edző: Markó Anita 

Jóga a Mindennapokban
Időpont: Szeptember 25-től 

keddenként 18:00-tól 
A foglalkozást tartja: Molnár 

Csabáné Rózsika

Önvédelmi foglalkozás
Időpont: Minden szerdán 

gyerekeknek 17 órától, 

felnő  eknek 19 órától
A foglalkozást tartja: Barta 

Adrienn, Tóth Zsolt, Major Ró-
bert
Jelentkezés és bővebb in-

formáció: agaba@tvn.hu, 
+36/20/580-3781

Gyógytorna
Időpont: Minden pénteken 

előre egyeztete   időpontok-
ban
Jelentkezés és bővebb infor-

máció: Egészségház - Házior-
vosok

MOZDULJ!
Programok a Fitnesz-teremben

Köszönetnyilvánítás:
• Intézményeknek, intézményvezetőknek és 

munkatársaiknak, minden szervezőnek
• Minden fellépőnek és felvonulónak
• Képviselő-testületnek
• Csernyik István hegybírónak és a Szent Imre 

Borlovagrend tagjainak
• Rendőrségnek és a Polgárőrségnek
• Patócs Viktória védőnőnek
• Lelkes önkéntes segítőinknek

Köszönet a felajánlásokért:
• Bárdos és Fia Pincészetnek 
• Nagyrédei Szőlők Kft.-nek
• JÁSZ-TÉSZ KFT. nagyrédei Hűtőházának
• Gácsi Zsuzsannának
• Garainé Janoviczki Barbarának 

Sikeresen lezajlott a Nagyrédei Szüreti 
Napok és Palóc Vigasság rendezvényso-
rozata. Kitűnő időben kitűnő programok 
vártak kicsiket és nagyokat, akik - őszinte 
örömünkre - sokan el is jöttek.

Siposné Fodor Judit polgármester a rendezvény megnyi-
tásaként a közösség erejét és fontosságát hangsúlyozta, 

mondván: egy falu 
a benne élőktől 
válik közösséggé, 
és az elmúlt évek 
tapasztalatai meg-
erősíte  ék benne, 
hogy a nagyrédei 
emberek tudnak 
és akarnak is tenni 
saját közösségü-
kért. 
Szabó Zsolt or-

szággyűlési képviselő köszöntőjében Nagy-
rédéről úgy vélekede  : „minden működik”, töretlen a falu 
fejlődése, s ennek a fejlődésnek a folytatását kívánta és 
ígérte a jövőre nézve is. Egyebek melle   annak érdekében, 
hogy minél többen találják meg a számításukat Nagyrédén, 
fi atalok és kevésbé fi atalok egyaránt. 
A színpadi produkciók és a kísérőprogramok a visszajelzé-

sek alapján sokak tetszését elnyerték, mint ahogy a fi no-

mabbnál fi nomabb ételek is, amelyeke a főzőversenyen 
készültek. Ezúton is gratulálunk minden csapatnak, s 
külön is a helyeze  eknek. 
Szintén gratulálunk a faluborok készítőinek - hiszen 

bár már korábban ismert volt, a szüre   napokon hir-

de  ük ki hivatalosan és ünnepélyesen, hogy egy éven ke-
resztül két bor  
viselhe   a Nagy-
réde Bora címet: 
Bárdos és Fia Pin-

cészet Sauvignon 
blanc 2017 bora, 
valamint a Nagy-
rédei Szőlők K  . 
Kékfrankos-Pinot 
noir 2017 rosé 
bora büszkélked-
het.

Nagyszerű mulatság volt
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