Nagyrédei hírlevél
Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának tájékoztató kiadványa

Költségvetés: biztonságban
a nehezített pályán

Nagyréde 2017-ben az elfogadott költségvetés szerint csaknem 478 millió
forintból gazdálkodhat.
Az állami finanszírozás összege 160
millió forint, tehát az államtól kapott
forrás messze nem fedezi a település
működését. A biztonságos működéhez
szükségesek a helyi adóbevételek és az
önkormányzat által megtermelt működési bevételek.

Súlyosan érinti Nagyréde működését,
hogy az úgynevezett adóerő-képességünk miatt az állam jelentős összeget
von el a falutól. 2017-ben 29 millió
forint az az összeg ami – bár a mutatószámaink alapján egyébként megilletne – nem érkezik meg a számlánkra
– sorolta Siposné Fodor Judit polgármester a falu elfogadott költségvetése
kapcsán.
Folytatás a 3. oldalon

Készül a településfejlesztési koncepció
A Kormány által megfogalmazott
követelményeknek megfelelően Nagyrédén 2017-2018-ban új településfejlesztési koncepció, településszerkezeti
terv, helyi építési szabályzat és ezekhez
kapcsolódóan környezeti értékelés, illetve örökségvédelmi hatástanulmány
készül. A feladattal képviselő-testületünk a Kasib Mérnöki Manager Iroda
Kft-t bízta meg. Ők készítik el a – szintén kötelező – településképi arculati kézikönyvet is.
Vizsgálják az országos, megyei, térségi területfejlesztési koncepciókkal való
összefüggéseket, bemutatják a hatályos
településfejlesztési döntéseket.
A terv elkészítése kapcsán vizsgálják
többek között a település társadalma,
humán infrastruktúrája, a gazdaságunk, eszköz- és intézményrendszerünk, zöldfelületi rendszerünk, épített
környezetünk, közlekedésünk, közművesítésünk, környezetvédelmünk, katasztrófavédelmünk jellemzőit.
Elkészül a település adottságainak,
lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a településveszélyeztető hatások alapján összeállított
kockázatérétkelés.

A terv irányt ad a terv a falu jövőképe,
a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére vonatkozóan.
Meghatározza a település átfogó fejlesztését szolgáló célokat, részcélokat
és a beavatkozások területi egységeit.
Képviselő-testületünk olyan terveket szeretne látni, mely tervek alapján
(figyelembe és alapul véve a jelenlegi
helyzetet) a következő évtizedek fejlesztési iránya meghatározottá válik.
A munka folyamán településrészenkénti lakossági fórumokat fogunk
szervezni. Szeretnénk, ha a fejlesztési
koncepció elkészítésének mindannyian részesei lennénk, hiszen a lakosság
bevonása nélkül nem készülhet jó településfejlesztési koncepció. Az adott településrészeken élők ismerik szűkebb
környezetük problémáit a legjobban,
ők tudnak leghatékonyabban segíteni a
tervezőmérnököknek.
A tervek elkészülte után pontos információkkal fogunk rendelkezni a fejlesztési irányokról, irányt fogunk kapni a prioritásokkal kapcsolatban.
Siposné Fodor Judit
polgármester

Startmunka mintaprogram - 2017

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata – az előző évek gyakorlatának
megfelelően – a „Járási startmunka
mintaprogram” 2017. évi megvalósítására kérelmet nyújtott be a Heves
Megyei Kormányhivatalhoz, melynek
eredményeként 2017. februárjában a
Belügyminisztérium döntése alapján
az Önkormányzat közmunka programja ismét támogatásban részesült.
A 40 053 562,- Ft támogatási összeg
26 fő munkavállaló közfoglalkoztatási

2017. április

Legyenek tiszták
az árkok és átereszek!

A baj megelőzhető, ha tisztán tartjuk a
vízelvezető árkokat!
Az elmúlt hónapban, de az azt megelőző időszakban is jelentős mennyiségű
csapadék hullott térségünkben. Az enyhülésnek köszönhetően a nagymen�nyiségű hó elolvadt, a mélyen átfagyott
talaj azonban még nem tudta elnyelni a
vizet. Így az ingatlanokat veszélyeztető
vizes területek alakultak ki, melyhez
gyakran a vízelvezető árkok nem megfelelő karbantartottsága is hozzájárult.
A hóolvadásból és a heves esőzésekből
származó vizek a településünket körülölelő szántóföldekről, földes utakról
jelentős mennyiségű iszaphordalékot
hoznak az árkokba, melyek az árkok
feliszapolódását, az átereszek eltömődését okozhatják, így az év minden
időszakban ellenőrizzük a rendszer átjárhatóságát, tisztaságát, ezzel jelentős
károktól óvhatjuk meg ingatlanjainkat!
Rendszeresen végre kell hajtani a
szükséges karbantartási munkálatokat, törekedve arra, hogy a vízelvezető
rendszerek bármikor képesek legyenek
betölteni rendeltetésüket.
A közterületen lévő árkok, nyitott
csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan
elfolyásának biztosítása - az ingatlan
előtti szakaszra terjedően - az ingatlan
tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kötelessége. A járműbehajtók
átereszeinek építése, karbantartása és
tisztántartása minden esetben ugyancsak az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kötelessége.
		
Folytatás a 2. oldalon

Ebzárlat
A Heves Megyei Kormányhivatal
Gyöngyösi Járási Hivatala Nagyréde
település közigazgatási területeire vonatkozóan, ide értve a település külterületeit is, 2017. április 03-tól 2017. április 24-ig terjedő időszakra ebzárlatot
és legeltetési tilalmat rendelt el.

bérére, az azt terhelő szociális hozzájárulási adóra, valamint meghatározott
beruházási és dologi költségekre terjed ki. A program 2017. március 01-től
2018. február 28-ig tart, mely idő alatt A zárlati intézkedés hatálya alatt
folytatódnak a korábbi években meg- külterületen levő legelőterületre
kezdett termelő tevékenységek: a szán- gazdasági haszonállatot hajtani, ott
tóföldi növénytermesztés, szőlőműve- legeltetni tilos.
lés, kertészeti tevékenységek, valamint
Tilos a legelőn vagy a lakott területen
az állattenyésztés.
kívül
működő állattartó telepek körül a
Folytatás a 7. oldalon
pásztorebek, terelőkutyák használata.
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Az árkok karbantartása közös érdekünk
(Folytatás az 1. oldalról)

Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának munkatársai,
az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Gyöngyösi Szakaszmérnökség és a Heves Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakembereivel közös vízkárelhárítási
bejárást tartott, melynek keretében ez év március végén
felmérésre került a település csapadékvíz-elvezető rendszerének állapota. A bejárás tapasztalatai alapján kiértékelésre kerülnek a vízelvezető rendszer hiányosságai, s ennek
alapján módosítási javaslat készül a helyi vízkár elhárításai
tervhez.
Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 5/2013. (VIII. 16.)
önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés b) pontja szerint:
„A közterülettel közvetlenül érintkező ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) feladata:
b) a járdaszakasz melletti nyíltárok és műtárgyainak az
útszegélyig terjedő folyamatos tisztántartása, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolítása, az ott keletkezett hulladék elszállítása.
Ha az ingatlannak több nyílt árokkal is érintkezése van,
a fenti feladatok az érintett árkokra egyetemlegesen vonatkoznak.
A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.
21.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 2.
§ (2) bekezdés e) pontja alapján hulladékgazdálkodási bírság kiszabására a települési önkormányzat jegyzője jogosult, amennyiben az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati
rendeletben meghatározott közterület tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget. (Ilyen közterület tisztántartási
kötelezettség az árkok tisztántartása is.)
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a

Hogyan újulhat meg
a Haladás köz és a
Gyöngyösi út?

A képviselő-testület legutóbbi ülésén
lakossági jelzések alapján tárgyalta a
Haladás köz és a Gyöngyösi út felső
szakasza burkolatjavításának lehetőségeit. Az ügyben tartott helyszíni bejárás alapján a Haladás közben 750 négyzetméter területet kellene rendbe tenni,
a legolcsóbb megoldás a martaszfalttal
történő lefedés, az árajánlat erre 1.7
millió forint.
A Gyöngyösi út felső részén egy 800
négyzetméteres szakasz hasonló burkolása 1.8 millió forintba kerülne.
Kolyvekné dr. Tóth Eszter Enikő képviselő azt javasolta, hogy az értintett
utcák lakói is járuljanak hozzá a beruházáshoz.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy
a költségek felét tudja vállalni az idei
költségvetés terhére a falu, egyúttal
felhatalmazta a polgármestert, hogy a
fennmaradó költségek viseléséről kezdjen tárgyalást az érintett lakókkal.

fenti kötelezettségének 2017. április végéig eleget tenni szíveskedjen, mivel 2017. májusában az önkormányzat dolgozói ellenőrizni fogják, hogy az árkok karbantartási feladatai
elvégzésre kerültek-e. Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy
az árkokban a csapadékvíz zavartalan lefolyása nem megoldott, rövid határidővel az adott ingatlan tulajdonosát felszólítjuk a feladat elvégzésére, amennyiben ez nem vezet
eredményre, az adott ingatlan tulajdonosát hulladékgazdálkodási bírsággal sújtom.
A Kormányrendelet 2. § (4) bekezdése alapján az e § (2) bekezdésének eseteiben alapbírság, szorzószám megállapítása
és az 1. § (5) bekezdés szerinti mérlegelés nélkül a jegyző
a bírságot, a jogsértés súlyát figyelembe véve 1500 és 50
000 Ft között állapítja meg, az alábbiak együttes teljesülése
esetén:
a) a jogsértés nem jár környezetveszélyeztetéssel, környezetszennyezéssel vagy környezetkárosítással,
b) ugyanazon jogsértés ismételt elkövetése nem áll fenn,
c) a jogsértés nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos,
d) a jogsértéssel érintett hulladék mennyisége nem haladja
meg az adott településen a háztartásokban keletkező települési hulladék átlagos havi mennyiségét.
Tiszteltt Lakosság!
Az árkok karbantartása közös érdekünk, kérem ezért Önöket, hogy ebben egyemberként fogjunk össze, annak érdekében, hogy a februárban történt belvíz problémák ne ismétlődhessenek meg!
Nem a bírságok kiszabása a célunk, hanem az, hogy egy
funkcóját ellátni képes árokrendszer működjön a településen!
Számítok együttműködésükre!
Köszönettel:
dr. Bálint Edina Ida
jegyző

Burjánzó bokrok, esővíz, parkolás

A tavasz beköszöntével fontos a közterületeken lévő zöld növényzet karbantartása, különös tekintettel közutak
találkozásánál, ahol a növényzet zavarja a kilátást. Helyi rendeletbe ütközően
cselekszik, aki nem vágja le növényzetet annyira, hogy az ne legyen zavaró
közlekedési szempontból.
Kérem, hogy amennyiben az Önök
előtt található növényzet zavaró lehet
közlekedési szempontból, annak megnyeséséről haladéktalanul gondoskodni szíveskedjenek, az esetleges balesetek elkerülés érdekében.
Szintén közúti közlekedés biztonsága érdekében kérem a település lakóit, hogy ha van más mód, a közutakon
történő parkolással ne akadályozzuk a
közlekedést! Kifejezetten kérem erre a
Horváhtkert és Kossuth úti Lakókat!
Továbbá kérem, hogy akik a csapadékvizüket a szennyvízelvezető-rendszerekbe vezetik, ennek megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodni
szíveskedjenek, mivel a szennyvízhálózat nagy esőzések alkalmával már a
terhelést nem bírja el, és a faluban több
helyen problémát okoz, amely veszélyt

jelent közegészségügyileg is a településen élők számára. Az Önkormányzat
a fentiekkel kapcsolatban a nyár folyamán ellenőrzéseket tervez.
Az Önkormányzat négy dolgozója
2017. március hónaptól ellenőrzi a települést. Amennyiben az Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi
együttélés alapvető szabályairól szóló
rendeletébe ütköző állapotot tapasztalnak, fotót készítenek, szóban felszólíthatják az ingatlan tulajdonosát, használóját. A fényképfelvételek alapján
felszólítás kerül kiküldésre az érintett
ingatlan tulajdonosának, tulajdonosainak. Amennyiben az előírt határidőben
az adott kötelezettséget nem teljesítik,
akkor közigazgatási bírság kiszabására
kerül sor, melynek felső határa magánszemélyek esetén kétszázezer forint,
jogi személyek, társaságok esetén kétmillió forint lehet!
Megértésüket és együttműködésüket
megköszönve:
dr. Bálint Edina Ida
jegyző
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Költségvetés: biztonságban a nehezített pályán
A tervezett beruházások kapcsán a A közétkeztetés fejlesztésére pályáNem kapunk finanszírozást zöldterü- polgármester ismertette: ősszel elkez- zatot nyújtott be az önkormányzat, a
let-gazdálkodással kapcsolatos felada- dődik a - teljes egészében pályázati tervezett tízmillió forintos beruházástaink ellátására, pedig járna 5,9 millió pénzből megvalósuló - kerékpárút-épí- hoz 2,5 millió forint önerőt terveztek
forint éves szinten. Nem kapunk a köz- tés. Ebbe az önkormányzatnak gya- a költségvetésbe. Az óvoda intézményi
világítással kapcsolatos feladatainkra korlatilag beleszólása sem volt, „köz- költségvetésében további 2,5 millió
sem forrást, pedig járna 7,9 millió fo- pontilag” kapta meg a
rint. Köztemető fenntartásra is járna 2 beruházást.
Civilek támogatása: sport, kultúra, hitélet
millió forint, de járna 8,8 millió forint Folyamatban van a
egyéb önkormányzati feladatok támo- vívóterem
felújítása, A sportegyesület támogatására 7 millió forint
gatására is, mégsem kapunk egy forin- erre a sportkör nyert szerepel az idei költségvetésben.
tot sem ezeken a sorokon - folytatta a támogatást, az önkor- A polgárőrség 480 ezer forint támogatást kap
polgármester. - Közutak fenntartására mányzat a tervezés az önkormányzattól, az egyházközség 150 ezer
megilletne minket 6,5 millió forint, költségét vállalta. Egy forintot.
melyből 2 millió forintot kapunk meg. szabványos, három pás- A képviselő-testület további 630 ezer forintos
Ezt az összeget ebben az évben is ká- tos, minden kiszolgá- támogatási keretet szavazott meg, melyen az egyéb
tyúzásra fogjuk elkölteni - tette hozzá. lóegységgel felszerelt civil szervezetek, szerveződések osztozhatnak,
helyi pályázati rendszerben.
A polgármester szerint az eddigi fele- létesítmény jön létre.
lős és átgondolt gazdálkodás nyomán Az önkormányzat 10 Fontos, hogy minden szervezetnek el kell számola falu pénzügyi helyzete stabil, ám az hektárnyi zöldterületé- nia az önkormányzat felé a falu költségvetéséből
kapott támogatással.
állam a fentieken túl is „nehezíti” az nek rendbentartásához
önkormányzatok dolgát. Ennek példája ebben az évben már
a kötelező béremelés, amit úgy kellett megvásárolt egy Husqvarna típusú fű- forint szerepel hasonló célra, ezt az
végrehajtani az önkormányzatnál és nyírótraktort, 1,4 millió forint érték- ötmillió forintot a pályázat esetleges
intézményeinél, hogy ahhoz egyetlen ben, amit a munkaerő-hiány is indokol, sikertelensége esetén is az elöregedett,
fillér többlet forrást nem adott az állam. hiszen a géppel jelentős élőmunka ki- elavult konyhai eszközök és berende- A már említett adóerő-képesség mi- váltható. Ugyancsak a mezőgazdasági zések cseréjére fordítják.
atti elvonás mellett tovább nehezíti a illetve a zöldterületek karbantartásával Ugyancsak már az idei költségvetéshelyzetünket, hogy 2014 óta az önkor- kapcsolatos feladatok hatékonyabb el- ből valósult meg a Molnár József Műmányzat által beszedett gépjárműadó látása érdekében több fűkaszát is vásá- velődési Házat „figyelő” kamerarend60 százalékát a Magyar Államkincstár rolt az önkormányzat, és egy terepjáró szer kiépítése. A közbiztonság javítását
célzó beruházást sajnos a szaporodó
számlájára be kell fizetnünk. Ez továb- beszerzését is tervezi.
bi 15 millió forint elvonást jelent éves Gyöngyöstarjánnal közösen egy erő- vandál cselekmények, a közösségi
szinten – jegyezte meg a polgármester. gép és többféle adapter vásárlását is vagyontárgyak fokozott védelmének
Éppen ezért, az összességében mint- tervezi Nagyréde, pályázati támoga- szándéka is indokolta indokolták. Ha
egy 45 millió forintnyi elvonás miatt tásból. Amennyiben a pályázat nyer, az az épületet és környékét lefedő kamenem tud az önkormányzat elegendő új eszközök szintén a mezőgazdasági rák beválnak, a rendszert a tornacsarnokra is kiterjesztik.
forrást biztosítani például a belterüle- tevékenységet segítik.
ti utak karbantartására, s emiatt egy- A polgármesteri hivatal udvarának Az önkormányzat megvásárolt 38 daelőre nem lehetséges az építményadó térkövezése elkezdődött. Ezzel a beru- rab fénydekorációs elemet is, ezek a
csökkentése sem. Az
házással sikerül az téli ünnepekkor fogják díszíteni a faadónem bevezetése „A költségvetésünk megalapo- évtizedek óta létező lut, egészen a falu eleji helységnévtábóta ugyanis tovább zott és az eddigiekhez hasonló áldatlan állapoto- lától a fő út végéig. A tervek szerint a
romlott – az ígéretek- szigorú gazdálkodással tartható” kat a hivatal udva- díszkivilágítás novemberben már műkel ellentétben – az
ron megszüntetni ködni fog.
önkormányzatok fiés végre a hivatal 2017-ben megvalósul a Pékség felé venanszírozása. A polgármester szerint a gépei és járművei nem akadályozzák zető járdaépítés is, ez is önkormányzati
önerőből, saját forrásból. Erre a berulegtöbb, amit a falu vezetése megtehet, majd a Petőfi út forgalmát.
hogy nem növeli tovább sem a lakos- A fogászati betegek számára jó hír, házásra 1 millió forint került beterveság, sem a vállalkozások adóterheit.
hogy hamarosan új, korszerű fogásza- zésre költségvetésben.
Tavaly december 31-én az önkor- ti kezelőegységet vásárol az önkor- - Összességében a költségvetésünk
mányzat számláján 84 millió forint volt mányzat, lecserélve a jelenlegi, elavult rendben van, megalapozott és az edmaradványként, ebben már benne volt berendezést. A beruházást a fogászat digiekhez hasonló szigorú gazdálkoa kerékpárút-építésre elnyert 60 milli- jelentős forgalma indokolja - tavaly dással tartható - összegezte Siposné
ós pályázati pénz.
mintegy 1800 esetszámot rögzítettek a Fodor Judit polgármester. - Ez azzal
együtt igaz, hogy az előző ciklusban
A polgármester szerint mindezeket fi- fogászaton.
gyelembe véve sikerült egy tartható, és Idén megépül a Hunyadi úti „kisbusz- végrehajtott útépítések, a Gyöngyösi
a biztonságos működés mellett fejlesz- megálló” is, a fedett váró kialakítására és Atkári utak felújítása még 2020-ig
tésekre is lehetőséget adó költségvetést szánt összeg szerepel a költségvetés- évente tízmillió forintos terhet jelent
Nagyrédének.
összeállítani.
ben.
(Folytatás az 1. oldalról)
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Diáksportköri Hírek
Sítábor:

XIV. alkalommal szervezett iskolánk
a gyerekek és szülők számára sítábort.
Ezúttal 22 tanuló vett részt a Lengyelországi táborozáson, ahol újabb tanulók sajátították el a sízés tudományát.
A táborban kezdő, haladó és versenyző
kategóriában a tábor végén síversenyt
is rendeztünk számukra. Köszönjük
Csiba György, Varga Pál, Barna Tibor,
Bogdánné Mátrai Andrea síoktatók és
a szülők segítségét.
A Heves Megyei Diákolimpián
Kovácsik Kitti 6. osztályos tanulónk
a dicsőséges harmadik helyet szerezte
meg. Gratulálunk!

Labdarúgás:

A III. korcsoportos labdarúgó csapatunk a Gyöngyösön megrendezésre
kerülő Farsang Kupán az előkelő első

helyezést érte el, több Gyöngyösi iskolát megelőzve. Majoros Zsombor a gólkirályi címet is elhozta.
Szintén a III. korcsoportos focicsapatunk a Nagyrédén megrendezésre kerülő Március 15 . kupát is megnyerte!
A gólkirály Tóth Martin lett. Gratulálunk!
A csapat tagjai: Mészáros Konrád
László, Kolláti Márton, Tóth Martin,
Majoros Botond, Majoros Zsombor,
Budai Barnabás, Molnár Balázs, Kovács Roland, Szőke Olivér, Szabó Maximilián, Lados Márton, Tóth György,
Kovács Kevin.

Atlétika:
Makláron került megrendezésre a Heves Megyei Mezei futás Diákolimpiai
döntő.

Farsangi bál az alsósoknál
Az idei esztendőben február 25-én
került sor az alsó tagozatosok farsangi
báljára, amelyet oly nagy lelkesedéssel
vár mindig szinte minden alsós kisdiák.
Örömükre nagyon sokan látogatták
meg rendezvényünket, amelyen őszintén remélve mindenki jól érezte magát!
Ezúttal is sok-sok támogatást kaptunk,
mind a büfé kínálatának színesítésére, mind pedig a tombolasorsoláskor
elnyerhető ajándékkínálat bővítésére,
melyet ezúton is nagyon köszönünk
minden felajánlónak! Hiszen tudjuk,
látjuk mindig a gyerekek arcán az örömöt, amikor nyernek valami aprósá-

got jutalomként. Szerencsére ezúttal
is volt mit jutalmaznunk. A szebbnél
szebb jelmezeket, a bátor táncos, zenés
produkciókat, melyek mindig őszinte elismerést és csodálatot váltanak
ki mindenkiből, hisz sok-sok munka ,
gyakorlás áll minden kis jelmez vagy
bemutató mögött.
Reméljük e kedves farsangi szokás,
mint a bál, még sokáig csal majd mosolyt a kisgyermekek és szüleik ajkára, hiszen - mint tudjuk – az iskola
nemcsak a tanulásból áll!
Paulik György
alsós munkaközösség vezető

Ilyen volt... - Farsangi bál diákszemmel
A felső tagozatos farsangi bál iskolánk egyik legfontosabb eseménye.
Ebben az évben is minden diák nagyon várta ezt a délutánt. Az ötödikesek voltak a legizgatottabbak, hiszen
nekik ilyen élményben még nem volt
részük. Osztályuk bemutatott nekünk
egy aranyos táncot a Trollok című animációs film zenéjére. Utána a hetedik,
majd a nyolcadik osztály adta elő a
saját produkcióját. A hetedikesek Lou
Bega Mambo No. 5 című dalára adtak
elő egy szokatlan táncot, a nyolcadikosok által pedig időutazásban lehetett

részünk az ABBA-tól a Hungárián keresztül egészen Jenifer Lopez zenéjéig.
Ez a farsangi bál nekünk, nyolcadik
osztályosoknak, azért volt különleges,
mert ez volt az utolsó közös „nagy
bulink”. Hagyományosan a „gyertyás
tánccal” és közös énekléssel búcsúztunk el osztályfőnökünktől, felsős diáktársainktól és egymástól.
Szerintem minden gyerek jól érezte
magát, bár egy kis hosszabbítást nem
bántunk volna!
Nagy Anita Enikő

Iskolánk nagy sikert ért el, hiszen
csapatban a III. helyen végzett.
A csapat tagjai: Majoros Zsombor,
Majoros Botond, Mihályi Erik, Barabás Norbert, Kolláti Márton.
Eredmények: 1. Eger Hunyadi Ált Isk.
2. Eger kemény F. Ált Isk. 3. Nagyréde
Szt.Imre Ált. Isk. 4. Berze N.J.Gimn.
5. Gyöngyössolymosi Ált Isk. 6. Hatvan Kodály Z.Ált.Isk. 7. Maklári Ált.
Isk. 8. Kálváriaparti Ált. Isk. Gyöngyös 9. Heves Körzeti Ált. Isk.
Gratulálunk!
Jónás Adél Kincső a Budai Akrobatikus Sport Egyesület által rendezett
Magical Flight Cup versenyen MCT
kategóriában 1. helyezést ért el. Gratulálunk!
Lukács György
testnevelő

Tanulóink
angolversenyeken
Iskolánk tanulói sikeresen
szerepeltek angol nyelvi versenyeken.
A Hatvani Bajza József Gimnázium
által megrendezésre került szóbeli versenyen a tanulóknak angol nyelven kellett prezentációkat tartaniuk. A versenyen Ferge Liliána, Tóth Viola, Varbai
Bernadett és Zödös Lilla csapata 4. helyezést ért el, melyhez ezúton is gratulálunk!
Az egri Neumann János Szakközépiskola által meghirdetett versenyen iskolánk két 6. osztályos tanulója remekelt.
Az írásbeli fordulót követően szóban
kellett számot adniuk tudásukról,
melynek eredményeként Major Áron I.,
Haverla Zsombor pedig VI. helyezést
ért el! Gratulálunk!
A Langwest Nyelvi Központ által
meghirdetett országos angol nyelvi versenyen eredményesen szerepeltek iskolánk 7. osztályos tanulói. Varbai Bernadett 16. helyezést ér el, Sándor Dániel
29, Ferge Liliána és Zödös Lilla pedig
39. helyezést értek el.
A tanulók eredményeire nagyon büszkék vagyunk, és sok sikert kívánunk a
folytatáshoz!
Köszönjük szépen felkészítő tanáruk,
Csabáné Ivony Ildikó munkáját!
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Művelődési Házat – közművelődést érintő pályázatok

Elbírálásra váró pályázatok:

lehetősége. Az elbírálás május végére

százalékos támogatást kínáló pályázat

produkcióhoz.

ben elindította az V. Kulturális Közfoglalkoztatási programját. A korábbi
évekhez képest a programba bevonni
kívánt résztvevők létszámát országos
szinten közel felére csökkentették, így
a 2017 áprilisától 2018 februárjáig tartó
program keretében Nagyréde Nagyközség Önkormányzata várhatóan a korábbi kettő helyett csupán egy kulturális
munkatárs foglalkoztatására pályázhatna. Az önkormányzat kérelmezte
a korábbi létszám megtartását, s bízik
benne, hogy a megszokott módon folytatódhat majd a kulturális közfoglalkoztatás Nagyrédén.
Mivel az elmúlt évben a program keretében dolgozók nagymértékben segítették a művelődési ház munkáját, és
hasznos gyűjtőmunkába is kezdtek a
település hagyományait illetően, az önkormányzat fontosnak tartja a létszám
megtartását. Siposné Fodor Judit polgármester asszony elmondta: „A munkahelyek megtartása és a helyi értékek
megőrzése egyaránt fontos a település
vezetésének, ezért lehetőséget kell találnunk arra, hogy az érintettek tovább
folytathassák Nagyrédén a kulturális
értékteremtő munkát.”

1.
Holdkő Kulturális Alapít- várható. A támogatás megítélése esetén előkészítése folyamatban van.
vány eszközbeszerzés és kisössze- az együttes jelmezeket vásárolhat, vala- Kulturális Közfoglalkoztatás
mint zenei anyagot is készíttethet az új A Nemzeti Művelődési Intézet 2017gű pénzbeli támogatás

Az alapítvány pályázati felhívására
kisösszegű pénzbeli támogatásra, illetve új és használt informatikai eszközökre lehetett támogatási igényt benyújtani.
A Molnár József Művelődési Ház 4 db
tablet PC-re és 4 db laptopra pályázott,
valamint további 150 ezer forint pénzbeli támogatást kért. Pozitív elbírálás
esetén a művelődési házon kívül a településen lévő intézmények számára is
elérhető lenne az informatikai eszközök
használata, a pénzbeli támogatásból pedig fényképezőgépet és ahhoz tartozó
állványt vásárolnánk a helyi programok, értékek és a település közösségi
életének dokumentálására.

Benyújtásra váró pályázatok:

1.
Helyi identitás és kohézió
erősítése (TOP – 5.3.1 – 16.)

A Nemzetgazdasági Minisztérium
márciusban tette közzé felhívását közösségfejlesztő - szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági - programok megvalósítására.
Nagyréde Nagyközség Önkormányzata megfelel a pályázati feltételeknek,
jelenleg a pályázati anyag előkészítése
zajlik. A támogatás mértéke 100%.

2.
A közösségi művelődési
intézmény- és szervezetrendszer
2.
Nemzeti Kulturális Alap – tanulást segítő infrastrukturális
Táncművészet Kollégiumának pá- fejlesztései (EFOP – 4.1.7 – 16.)
lyázati felhívása
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
A Nemzeti Kulturális Alap nyílt pályázatára nyújtott be támogatási kérelmet
a Virtus Kamara Táncegyüttes új táncprodukció megvalósítására a Molnár
József Művelődési Ház segítségnyújtásával és az önkormányzat pénzbeli
támogatásával. A pályázat keretében a
nagyrédei táncegyüttesnek közel 3 millió forintos támogatás elnyerésére nyílt

Új technika

A Molnár József Művelődési Ház
hangtechnikájában jelentős fejlesztés
következett be. 670 ezer forint pályázati támogatás felhasználásával összesen
2,4 millió forintért vásárolt az önkormányzat hangosításhoz szükséges korszerű berendezéseket, melyek révén az
intézmény rendezvényeit immár üzembiztos és kiváló minőségű hangtechnika szolgálja.

Rajzolt és nyert!
A Gyöngyfruct Kft., aki biztosítja tanulóink számára az iskolagyümölcsöt,
minden évben hirdet rajzpályázatot a
gyerekeknek. Idén a tél és az egészség
volt a téma. A legtöbb rajzot az ötödikesek küldték be.
Közülük kiemelkedő eredmény ért el
Kovács Zsófia, aki több, mint ezer versenyző közül első helyezést ért el különleges rajzával. Gratulálunk neki a
szép teljesítményhez!
Majorosné Domján Éva

által kiírt felhívás célja az informális és
nem formális tanulás jegyében a helyi
szolgáltatásokat biztosító infrastruktúra kialakítása és fejlesztése. Nagyréde
Nagyközség Önkormányzata a pályázat
keretein belül a Molnár József Művelődési Ház egyes belső tereit kívánja korszerűsíteni, melyre a település 20 millió
forintos támogatást igényelhet. A 100

Könyvtári programok

Arany János (1817.03.02) születésének
200 éves évfordulójára emlékeztünk.
Hanák Sándorné tanár néni az író életének fontosabb állomásait ismertette,
felső tagozatos tanulóink versekkel
színesítették az életrajzot.
Iskolánk volt két tanulója Patkós Kira,
Kerek Dávid megzenésített verssel,
énekkel tették még emlékezetesebbé
számunkra ezt a délutánt.
Március 24-én pénteken a megyei
könyvtár
szervezésében
Kovács
Domicián fizikus tartott rendhagyó fizikaórát. Előadásában megvalósult a
szórakoztató fizikai kísérletek és egy
mese varázslatos fúziója. Bebizonyította, hogy a fizika is lehet mesés.
Április 6-án du. 15 órakor Vörös István József Attila-díjas költőt várjuk író
– olvasó találkozóra.
Április 11-én a költészet napján József
Attilára emlékezünk.
De. ½ 11 órakor az óvodásokat - leendő első osztályos tanulókat- várjuk
a könyvtárba. Vendégünk lesz Luzsi
Margó az egri Bródy Sándor Megyei

és Városi Könyvtár munkatársa, aki
„Mesély” címmel tart meseterápiás
foglalkozást részükre.
Délután területi versmondó versenyt
hirdettünk a Hatvani Tankerülethez
tartozó iskolák számára.
A versenyeztetés, díjazás korosztályonként történik. Minden érdeklődő
szülőt szeretettel várunk!
17 órától pedig minden verset szerető felnőttet várunk irodalmi kávéházunkba, ahol elmondhatják kedvenc
verseiket . A megnyitón Fodor Bálint
tanár bácsi tanítványa, Felföldi Bálint
játszik klarinéton, akinek muzsikáját
Mészáros Erika tanár néni zongorán
kíséri.
Április 19-én szerdán ½ 11 órakor baba-mama klubba várjuk a kismamákat
és a csemetéiket, aminek helyszíne
ezúttal is a könyvtár lesz. Az ismerkedős, beszélgetős délelőttöt Mészáros
Erika és Fodor Bálint hangszeres játéka teszi még szórakoztatóbbá.
Demény Imréné
könyvtáros
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Bemutatkozik a művelődési ház vezetője
Nagyrédétől 40 kilométerre, Erdőtarcsán élek családommal, egy 5 éves fiúgyermek édesanyja vagyok.
A budapesti Kodolányi János Főiskolán 2013-ban szereztem meg diplomámat andragógia/művelődésszervező
szakon, kulturális turizmus specializációval. Emellett rendezvényszervező
és sportszervező menedzser szakképzésekkel rendelkezem, szakmai továbbképzés keretében „pályázatíró –
figyelő, szakértő” tanfolyamon is részt
vettem. Jelenleg másoddiplomás képzésben a Miskolci Egyetemen helyi
gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztést
tanulok.
Szakmai tapasztalataimra a Kőbányai
Kulturális Központban és Erdőtarcsa
Község Önkormányzatánál tettem

szert. Nagyon örülök, hogy egy olyan
település közösségéhez csatlakozhattam, ahol komoly hagyományai vannak a közművelődésnek. Igyekszem
hozzájárulni a település közösségi életének fenntartásához és fejlesztéséhez.
A hagyományok számomra is nagyon
fontosak és a helyi értékek sem állnak
messze tőlem, hiszen én is a Palócföld
szülötte vagyok.
Jövőbeli terveim, elképzeléseim széleskörűek, hiszen Nagyréde nagyon
jó adottságokkal rendelkező település,
de nem szeretnék „ajtóstól rontani a
házba”. Szeretném minél alaposabban
megismerni a helyi közösséget, s nagy
hangsúlyt szeretnék fektetni az együttműködésre a település intézményeivel,
szervezeteivel. Célom, hogy a művelő-

dési ház megújuljon és minél többeket
sikeresen szólítson meg a helyi közösségben. Turisztikai érdeklődésemnek, tanulmányaimnak köszönhetően
igyekszem majd ezen a területen is a
község hasznára válni.
Mottóm: „Nem egymásra támaszkodni, hanem egymást támogatva előre
menni – ennyi a lényeg!”
Az itt töltött néhány hét alapján hálás
vagyok érte, hogy bízhatom abban: a
helyi közösség hamar befogad, és az
eddig megszerzett tudásomat és tapasztalatomat a Molnár József Művelődési Házban kamatoztathatom és bővíthetem a továbbiakban.
Markó Anita
művelődésszervező

Segítség, gondoskodás, szórakozás egy helyen

Májusban féléves fennállását ünnepelheti a Nagyrédei Gondozási Központ.
Rengeteg dolog történt már a klubunkban. Minden napot csodaként
élünk meg klubtagjainkkal együtt,
hiszen a betlehemezéstől, karácsonytól, újévi ünnepségtől, farsangolástól,
nőnaptól kezdve számtalan programban volt részünk. Járt nálunk Schirilla
György, előadást tartottak a rendőrség
munkatársai, meglátogatták a Pilvax
kávéháznak berendezett ebédlőnket a
bölcsődések és óvodások…(a fentiekről a www.nagyrede.hu honlapon tájékozódhatnak)
Intézményünk továbbra is várja a
szolgáltatásaink iránt érdeklődőket!
IDŐSEK KLUBJA			
Az idősek klubja lehetőség a pihenésre, a nyugalomra vagy a színes programokra. Megoldás a biztonságot,
társaságot, változatosságot meghitt beszélgetést keresőknek.
Szolgáltatásaink:
-szabadidős programok szervezése,
-egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás
segítése,
-hivatalos ügyek intézésének segítése,
-életvezetés megszervezésében segítségnyújtás
-mosási, tisztálkodási lehetőség biztosítása,
-étkeztetés biztosítása: étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult
nappali ellátást igénybe vevőknek napi
egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk külön megállapodás alapján,
akik ezt helyben fogyasztás keretében

igénylik, lehetőség van reggeli igény- rászorultaknak a napi egyszeri meleg
bevételére is
étkezéséről gondoskodunk, akik azt
Nyitva tartás: minden hétköznap, hét- önmaguknak és eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
főtől – péntekig 8 órától - 16 óráig
képesek biztosítani.
A szolgáltatás ingyenes
Étkezésben kell részesíteni azt az
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
igénylőt
illetve általa eltartottat is, aki
Házi segítségnyújtás keretében a tekora
vagy
egészségügyi állapota milepülésen már jól ismert, gyakorlatias,
att
nem
képes
étkezéséről más módon
felkészült kedves gondozónővel találgondoskodni.
kozhatnak a szolgáltatást igénybe vevők, amikor saját lakókörnyezetükben Az étel elkészítése az önkormányzat
biztosítjuk az önálló életvitel fenntar- fenntartásában lévő Nagyrédei Kastély
tása érdekében a szociális segítést vagy Óvoda főzőkonyháján történik.
Az étkeztetés szolgáltatásért jövedea személyes gondozást.
Feladataink: segítségnyújtás az ellá- lemtől függően térítési díjat kell fizetni.
tott környezetével való kapcsolattar- A szolgáltatást hétköznapokon, muntásában, orvos által előírt gondozási, kanapokon biztosítjuk.
ápolási feladatok, személyi és környe- 3214 Nagyréde, Atkári u. 9.
zeti hygiéniében való közreműködés, tel.:+36-37/506-073
segítés a háztartásvitelben, bevásárlás, email:
kisebb főzés, mosás,takarítás, vész- gondozasikozpont@nagyrede.hu
helyzet kialakulásának megelőzése
illetve elhárításában való seFelhívás!
g ít s é g ny újt á s ,
Húsvéti
ajtódísz
készítő versenyre
szükség esetén
é rdek vé dele m ,
A Nagyrédei Gondozási Központ húsvétiajtódíszszociális/ hivatakészítő versenyt hirdet.
los ügyek intézése...
Készülhetnek a díszek hagyományos vagy egyedi techA házi segítségnikával. Akár egyénileg, vagy csoportosan. A résztvenyújtás szolgálvők jutalomban részesülnek.
tatásért jövedeA nevezett alkotások megtekinthetőek a Nagyrédei
lemtől függően
Gondozási Központban. /Atkári út 9./
térítési díjat kell
Érdeklődni: telefonszám: 06-37-506-073
fizetni.
email: gondozasikozpont@nagyrede.hu
ÉTKEZTETÉS
Várjuk az ügyes kezű alkotók munkáit
Az étkeztetés
2017. április 13-ig.
keretében azoknak a szociálisan

2017. április

Nagyrédei Hírlevél

7. o.

Tájékoztató a fogyasztóvédelmi panaszok intézéséről

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja értelmében 2017. január 01. napjától a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat a
Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala látja el.
Figyelemmel arra, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016.
december 31. napjával jogutódlással
megszűnt, a fogyasztók felé fennálló
tájékoztatási kötelezettség teljesítése
érdekében a vállalkozások eladóteréből, panaszkezelési szabályzatából,
általános szerződési feltételeikből és
honlapjukról el kell távolítani azt a tájékoztatást, amely a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságra, mint fogyasztóvédelmi hatóságra utal, és az alábbi
módosítást kell átvezetni az általános
hatáskörrel eljáró fogyasztóvédelmi
hatóság megjelöléséről.
(Eddig a kormányhivatal megyei szinten működő szervezeti egysége járt el,
a változás után a járási hivatal).
Fentiekre tekintettel a vállalkozások a
fogyasztóvédelmi panaszok intézésének lehetőségeiről szóló tájékoztatást
az eladótérben, az általános szerződési
feltételekben, internetes felületükön,
valamint a fogyasztó írásbeli panaszára adott válaszban a hatályos szabályozás szerint módosítsák.
A járási hivatallal kapcsolatos tájékoztatást az alábbiak szerint javaslom
feltüntetni.
PANASZÁVAL A HEVES MEGYEI

KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI
JÁRÁSI HIVATALÁHOZ FORDULHAT.
cím: 3200 GYÖNGYÖS, FŐ TÉR 13.
tel.: 37/795-062, 37/795-036
e-mail:
hatosag.gyongyos@heves.
gov.hu
Jelen tájékoztatás nem terjed ki a kamara mellett működő békéltető testület
megjelölésére.
Ami a hatáskörök változását illeti, a
változtatást követően a járási hivatal,
mint általános elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság a következő ügyekben
jár el:
•Ár, egységár feltüntetésével kapcsolatos feladatok.
•Fogyasztói panaszkezelés, minőségi
kifogások.
•Szavatossággal, jótállással összefüggő ügyek.
•Eljárás lefolytatása, ha a vásárlók
könyvét nem helyezték ki, azt nem hitelesítették, vagy a nyitvatartási időt
nem jelentették be a jegyzőnél, illetve
a nyilvántartási időt nem tüntették fel.
•Mozgóboltra, közterületi értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése.
•Társasház közös képviselőjével, illetve lakásszövetkezet ügyintézőjével
szemben eljárás lefolytatása, ha megsérti a rezsicsökkentéssel kapcsolatos
tájékoztatási kötelezettséget.
•Ellenőrzés a fiatalkorú kiszolgálása
alkoholtartalmú itallal, dohánytermék-

kel, fiatalkorú részére szexuális termék
értékesítése körében.
•Dohányzásra kijelölt helyiség megjelölésének ellenőrzése, dohánytermék
értékesítésére vonatkozó jogszabályi
előírások betartásának az ellenőrzése.
•PB gázpalack rezsicsökkentési tájékoztató.
•Eljárás lefolytatása rendezvény szervezőjével szemben jegyzői kezdeményezésre.
•Eljárás lefolytatása, ha a felszolgálási
díjat felszámítják, de nincs feltüntetve.
•Minden további, a fogyasztóvédelmi
hatóság hatáskörébe tartozó feladat,
amely nem tartozik a megyeszékhely
szerinti járási hivatal és a Pest Megyei
Kormányhivatal hatáskörébe.
A járási hivatal illetékességét megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a
jogsértés elkövetésének helye.
A tájékoztatási kötelezettséggel, és az
esetleges bírságolással kapcsolatban
további információkat talál a következő internetes oldalon:
http://www.kormany.hu/hu/
nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/
infokommunikacioertfelelos-allamtitkarsag/hirek/
kotelezo-fogyasztovedelmifeliratok-az-uzletben-mikorbirsagolhat-a-fogyasztovedelmihatosag
dr. Bálint Edina Ida
jegyző

Ebben az évben is folytatódik a startmunka mintaprogram
(Folytatás az 1. oldalról)

Szántóföldi növénytermesztést továbbra is több mint 20 ha - NFA-tól
vagyonkezelésben hasznosított - területen végzünk. A megtermelt szántóföldi növények – őszi búza, repce, őszi
árpa – valamint a szálastakarmány egy
része állatállományunk takarmánybázisául szolgál, míg a többletterményt
értékesítjük, ez jelentős bevétel. Megtakarítást jelent a szántóföldi növénytermesztés során megtermelt abrak és
szálastakarmány felhasználása.
Az alacsonyan fekvő, évek óta nehezen megművelhető, állandó vízhatás
alatt álló területeket energiaültetvény
létesítésével tervezzük hasznosítani.
A hatékonyan termeszthető energianövény ültetvény létesítése hosszú távon
lehetőséget biztosít a korábban beszerzett biomassza-kazánok fűtőanyagának folyamatos biztosítására. Az energiaültetvény létesítése új programelem
az Önkormányzat közfoglalkoztatási
programjában.

Szőlőtermesztést 5 ha – szintén NFAtól vagyonkezelésben hasznosított – területen végzünk. A gazdálkodás során
gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevétele mellett, nagymértékű saját kézi
munkaerőt alkalmazunk. A szőlő értékesítéséből minden évben szintén jelentős bevételünk származik.
Kertészeti tevékenységünket az előző évektől eltérően – a 3 különálló
terület helyett – egy kibővített 0,5 ha
területű kertben tervezzük megvalósítani. Ezáltal a termelés egy helyre
koncentrálódni, az erőforrásokat nem
kell megosztani, ennek eredményeként
növelhető lesz a kertészeti tevékenység
hatékonysága. A megtermelt marharépát, tarlórépát az állatok takarmányozásánál hasznosítjuk, így ezen a
területen is költségmegtakarításunk
keletkezik.
A további zöldségféléket – paprika,
paradicsom, uborka, vöröshagyma,
fokhagyma, tök, burgonya – elsődlegesen a helyi báziskonyhának adjuk

át, míg a kertészeti többlettermény értékesítésre kerül. Így az idei évben is
lehetősége lesz a lakosságnak a Molnár
József Művelődési Ház előtti téren felállított zöldséges standon friss, helyi
zöldségfélék megvásárlására.
Állattartásunkban évről évre állománybővülés valósul meg. Jelenleg
az Önkormányzat sertésállományának
száma 87 db mangalica. Célunk az
állománybővítés elérése mellett a folyamatos értékesítés, így a kertészeti
terményekhez hasonlóan a mangalicaállomány egyedeinek megvásárlására
is lehetőséget biztosítunk a lakosság
számára.
A közfoglalkoztatási programról –
munkavállalóként a programba való
belépési lehetőségekről, a programelemekről, a kertészeti termékek és mangalicaállomány értékesítéséről, valamint az árakról – további információt
a Polgármesteri Hivatal 9. irodájában
kérhet.

Nagyrédei Hírlevél
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Lomtalanítás - tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagyréde településen

2017. április 22-én, reggel 7 órától lomtalanítást
szervezünk.

2017. április

Szelektív
hulladékszállítás:
havonta kétszer

A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Társaság Nagyrédén - az
előzetesen meghirdetett hulladékszállítási naptárnak megfelelően - 2017-ban
havonta két alkalommal - minden hóFelhívjuk a figyelmet, hogy az időben ki nem helyezett hulladékért nem áll mó- nap második és negyedik csütörtökén
- végez szelektív hulladékszállítást.
dunkban visszamenni!

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi tájékoztató szerinti, feleslegessé
vált hulladékot az adott napon reggel 7 óráig helyezze ki az ingatlan elé, úgy,
hogy ezzel a közlekedés biztonságát ne zavarja, a begyűjtő szállítóeszköz által
jól megközelíthető legyen, ne járjon baleset- vagy károkozás veszélyének előidézésével.

LOMNAK tekinthető a feleslegessé vált nagyobb méretű berendezési tárgy:
bútorzat, ágybetét, fotel, háztartási berendezés stb.
Tilos veszélyes hulladékot a lomok közé rakni, mivel az sok esetben nem azonosítható, és a csomagoló anyagok sérülése miatt mind a környezetre, mind az
ember egészségére megnövekedett kockázatot jelent.
El nem szállítható hulladékok: akkumulátor, szárazelem, festékes göngyölegek,
növényvédő szerek és azok csomagolása, használt hűtőberendezések, veszélyes
összetevőjű tisztítószerek és göngyölegeik, elektronikai cikkek, használt étolaj,
olajos flakon, fáradt olaj, fénycső, gyógyszer, leselejtezett számítógép, pala, autógumi, egyéb veszélyes összetevőjű hulladékok.
Nem szállítható el továbbá háztartási hulladék, építési törmelék, autó alkatrészek, állati tetemek, zöldhulladék.
A meghirdetett lomtalanítási tárgyakon kívül az egyéb hulladékokat – kommunális, és építési – a szolgáltató csak külön térítési díj ellenében szállítja el.

Méltó tisztelet a hősöknek
Elkészült az I. világháborús emlékmű felújítása, a megtisztított, helyreállított
alkotás már új helyén várja ünnepélyes avatását. A Zalahús-depó melletti park
rendezése is megtörtént, s az áthelyezett, felújított emlékmű avatása egyúttal a
park névadója is lesz, hiszen Horváth Laura néhai tanítónő, a Nagyrédei Értéktárba is felvett Hősök könyve alkotója nevét kapja majd a park.
Az ünnepélyes eseményre 2017 április 20-án, délután fél öttől várunk minden
kedves érdeklődőt, hogy közösen hajthassunk fejet a hazánkért életüket áldozó
nagyrédeiek emléke előtt, s közösen tiszteleghessünk a hősök emlékének megőrzéséért oly sokat tett tanárnő előtt.
Az emlékmű felújítása a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítványtól elnyert egymillió forintos pályázati támogatás és
egymillió-kettőszázötvenezer forint saját forrás felhasználásával valósult meg.

Röviden

Országos tűzgyújtási tilalom

Miután országos tűzgyújtási tilalom
van érvényben, a jegyző ezúton is felhívja a figyelmet arra, hogy a tilalom
visszavonásáig a helyi rendeletben
egyébként engedélyezett pénteki napokon sem engedélyezett a tűzgyújtás.
Nem csupán a jogszabályok miatt, de a
fokozott tűzveszély okán közös érdek,
hogy a tilalmat senki ne szegje meg.

Katasztrófavédelmi gyakorlat
Április végén a nagyrédei hűtőháznál
katasztrófavédelmi gyakorlatot ren-

Az áprilisi időpontok:
2017. április 13.
2017. április 27.
A teljes szelektív hulladékszállítási naptár megtalálható a
www.nagyrede.hu oldalon
Ügyfélszolgálat:

Hatvan, Szepes Béla u. 2.:
hétfő: 8.00-18.00
csütörtök: 8.00-16.00
telefonszám: 06-20-348-1764
Hatvan, hrsz 054/14 (Csány felé vezető
úton, Hatvantól 2 km)
munkanapokon: 9.00-14.30
telefon: 06-37-340-402

Szállítás, konténer rendelés:
telefon: 06-37-342-622

Programajánlat
Kreatív műhely
A Molnár József Művelődési Ház
Április 6-án, csütörtökön 16:00 órától
rendezi meg a Kreatív Műhely húsvéti
foglalkozását, ahol természetesen a
tojásfestés rejtelmeivel is megismerkedhetnek a résztvevők, emellett
húsvéti dekorációk készítése szerepel a
programban.

deznek. Kiemelt üzemről lévén szó,
nagyszabású, statiszták bevonásával
Heves banda
zajló akció lesz, melyben egy ammóniaömléssel is járó súlyos ipari balesetet fognak szimulálni, így gyakorolva Április 7-én 18:00 órától a Heves Banmindazokat a tennivalókat, amelyek da koncertjére várja az érdeklődőket
a Molnár József Művelődési Ház. A
éles helyzetben életeket menthetnek.
koncertet táncház követi, ahol a Virtus
Kamara Táncegyüttes tagjaival (is)
Aki a virágot szereti
rophatja a nagyérdemű közönség.
A közterületek szépítése jegyében az
önkormányzat 26 rózsafát telepített a
Fő út mentén. Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy a növényekre vigyázzanak, hogy sokak számára jelenthessenek majd gyönyörűséget.

A művelődési ház aktuális programjai folyamatosan elérhetők a www.
nagyrede.hu honlapon.

