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Lakások és támogatások

A fiatalok helyben tartását szolgáló Esély Otthon program részeként öt önkormányzati ingatlan felújítása történik meg. Két lakást már átadtunk, másik kettő még ebben a hónapban szintén elkészül. A Dózsa György úti
családi ház felújítása is jól halad, augusztus végére mindegyik ingatlanba beköltözhetnek a támogatást elnyert
fiatalok. Az ösztöndíjprogram szintén nagy népszerűségnek örvendett, huszonhat felsőoktatásban tanuló
nagyrédei hallgató kap fejenként 75 ezer forintos támogatást 10 hónapon keresztül. A fenti két programelemen
túl különféle képzésekkel, tréningekkel is segíti a projekt a 16-35 év közötti fiatalok életkezdését.
3. oldal

Megmaradni, összefogva

Ismét együ ünnepeltünk testvértelepülésünk, Pered közösségével.
Hamarosan újra találkozunk, hiszen
peredi gyerekek érkeznek hozzánk
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Felhívás parlagfű
elleni védekezésre
Felhívom a Tisztelt lakosság ﬁgyelmét, hogy minden földhasználó kül- és
belterületen egyaránt köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának
kialakulását megakadályozni és ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.
A parlagfűvel fertőzö területek ismeretében a terüle leg illetékes növény- és talajvédelmi igazgatóságok
(belterület esetén a település jegyzője)
a köteleze ség elmulasztása esetén elrendeli a közérdekű védekezést, mely
azonnal végrehajtandó.
A parlagfű elleni közérdekű védekezés
- vállalkozó közreműködése mia felmerült - költségét a védekezést elmulasztónak meg kell ﬁzetnie. A költségek
meg nem ﬁzetése esetén adók módjára
kerülnek behajtásra.
A közérdekű védekezés elrendelése
melle a növényvédelmi szerv növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben,
aki a károsító elleni védekezési köteleze ségét elmulasztja. A bírság mértéke a terület nagyságától és a gyomosodás mértékétől függően 15. 000 - 5.
000. 000,- Ft.
Kérem valamennyi ingatlan használóját, illetve tulajdonosát, hogy aki eddig
nem te eleget a törvényi köteleze ségeinek, az a védekezési munkálatokat
önként haladéktalanul végezze el!
dr. Bálint Edina Ida
jegyző

Tartsuk tisztán
az árkokat!

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlanjaik és ingatlan elő , melle , mögö közterület zöldfelületének rendben
és sztán tartásáról, gyommentesítéséről – különös ﬁgyelemmel a parlagfű
irtására – gondoskodni szíveskedjenek.
A járda és az ú est fölé benyúló ágak,
bokrok 2,2 méter magasságig történő
nyeséséről szintén gondoskodjanak.
Figyeljenek oda az ingatlanjukat
körbevevő
árkok
sztántartására,
nyári táborba, a borbarátok meghívágyommentesítére,
hiszen
ez jelentősebb
sára pedig egy népes nagyrédei boros
mennyiségű
csapadék
esetén
döntő
csapat indul Peredre.
fontosságú.
5. oldal
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Az árkok tisztasága közös érdekünk!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2015. évben megalko a a közösségi
együ élés alapvető szabályairól szóló
13/2015. (VI. 26.) önkormányza rendeletét, mely azóta több alkalommal
módosításra került, a rendelet teljes
terjedelemben megtekinthető a www.
nagyrede.hu honalapon.

Az elmúlt időszak nagy esőzései egyre
nagyobb problémát jelentenek a településnek. A belvizek ellen úgy védekezhetünk, hogy az árkok karbantartásáról rendszeresen gondoskodunk,
ezért Mindenkit arra kérek, hogy az ingatlana elő /melle /mögö árkokat
takarítsa ki, hogy a csapadék lefolyása
megoldo legyen, hiszen az árokrendszer sztasága közös érdekünk!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy az árokrendszer sztaságát hatóságunk ellenőrizni fogja 2019. augusztus hónapban. Kérem ezért, hogy
az elkövetkezendő hónapban nagyobb
ﬁgyelmet fordítsanak az árok sztaságára, azok is, akik idáig ezt nem te ék
meg, a település védelme és a bírság
elkerülése érdekében.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy
Nagyréde Nagyközség
Önkormányzata a készülő új Helyi
Építési Szabályzata kapcsán az
árokrendszer felmérését tervezi.
Sok helyen az a
tapasztalat, hogy
az árkok elművelésre kerültek,
sok esetben már
nem az ado ingatlan tulajdonosa használja a
területet. Kérem
ezen anomáliákat megszüntetni szíveskedjenek, azaz az erede állapotot helyreállítani szíveskedjenek azok,
akik az árkokat elművelték, magukhoz
keríte ék, nem árokként használják,
tekinte el arra, hogy az árokrendszer
nem véletlenül került ebben a formában kialakításra, azt mérnöki munka
előzte meg. Az árok a Tisztelt Lakosság
személyi és vagyoni védelmét szolgál-

ja belvíz, árvíz esetén! Ennek okán az
árkok mentén – még ha magántulajdonon halad is keresztül – két-két oldalon védősávot kell kialakítani, hogy
egy esetleges veszélyhelyzet esetén az
árok bejárása biztosíto legyen.
Megkérem tehát a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányza rendeletben foglalt szabályokat betartani szíveskedjenek.
Amennyiben a településen a helyi rendeletbe ütköző magatartást, mulasztást tapasztal (például ingatlan elő
magas fű), kérem jelezze azt a Nagyrédei Közös Önkormányza Hivatalban,
Göncző Ádám közalkalmazo nál, vagy
a Hivatal tkárságán, melyről a bejelentő nevét, elérhetőségét, aláírását tartalmazó feljegyzést készítünk. Munkaidőn kívül bejelentésével kapcsolatban
kérem keresse telefonon a Polgárőrséget, vagy készítsen képeket a tényállásról, melyhez egy rövid eseményleírást
aláírásával elérhetőségével mellékeljen
hatóságunk számára. Kérem a Tisztelt
Lakosságot, hogy abban az esetben is
éljen jelzéssel hatóságunk felé, ha az ingatlan már nem az egykori tulajdonos,
hanem bank vagy a Nemze Eszközkezelő Zrt. kezelésében van.
A közösségi együ élés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése
esetén, egy felszólítást követően, közigazgatási bírság vagy hulladékgazdálkodási bírság kiszabására kerül sor.
dr. Bálint Edina Ida
jegyző

Eredményes évet zárt az önkormányzat
Elfogadta a 2018-as évről szóló beszámolót a képviselő-testület. A költségvetést a meghatározo ak szerint teljesíte e a település.
– A már elnyert, de főképp az építőipari kapacitások hiánya mia az idei
második félévre áthúzódó pályáza
beruházások mintegy 200 millió forintos támogatásával együ több mint
700 millió forintból gazdálkodo Nagyréde, ebből fejlesztésekre mintegy 80
millió forintot költö ünk - összegezte
a számokat Siposné Fodor Judit polgármester. Az évet 250 millió forintos
pénzmaradvánnyal zárták, ám ennek
döntő része a már említe pályáza
támogatás, vagyis nem szabadon felhasználható pénz.
Az önerős, vagyis a felelős és átgondolt gazdálkodás révén megvalósult
beruházások közül kiemelte a gyógyszertár kialakítását, a fogásza keze-

lőegység beszerzését, a Fő út páratlan
oldalának rendezését és az önerős útfelújításokat. Idén – az adóbevételek
alakulásának függvényében – még
egy utcát szeretne az önkormányzat
felújí atni, s terveik szerint a jövő évi
költségvetésben legalább a tavalyi és
az idei összeghez igazodva, 30 millió
forint körüli összeget szánnak további
önerős ú elújításokra. Ez azt jelen ,
hogy három év ala csaknem százmillió forintot sikerül utakra költeni, s
mindezt hitelfelvétel és pályáza támogatás nélkül kigazdálkodva.
Hangsúlyozta: az előző ciklusban megépíte Atkári és Gyöngyösi út kiﬁzetésére hitelt kelle felvennie 2015-ben a
jelenlegi képviselő-testületnek, a hitel
2020-ban jár le, a 42,5 milliós szerződési összegből még 15 millió kiﬁzetése
van hátra.
– Tavaly is segíte ük a civil szerve-

zeteket, a legjelentősebb támogatást,
több mint 4 millió forintot a sportegyesületnek adtunk. A polgárőrséget 480
ezer forin al támoga uk - te e hozzá.
Beszélt arról is: a kerékpárút építése,
a Fáy-kastély beruházás megindítása
az idei második félévben várható, csakúgy, mint a helyi piac megépítése.
A művelődési házat ugyancsak saját
erőből részlegesen rendbete ék, egy
komolyabb felújításra a Magyar Falu
program keretében pályáznak. Ugyaninnen remélnek támogatást az óvoda
nyílászáróinak cseréjéhez, valamint ha ez a pályázat is megnyílik - a temetőben egy urnafal kialakításához.
A templomtorony órájának beépítése, szakemberhiány mia késedelmet
szenvede , várhatóan júliusban elkészülhet végre a vasszerkezet, s aztán
kerülhet helyére az óra - mondta el a
polgármester.
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Új lakások, új esélyek - támogatás fiataloknak
– Ma Magyarországon a ﬁatalok önálló életkezdésének egyik legnehezebb
kérdése a lakhatás. Ha valaki két évig
ingyen lakhat egy korszerű és korszerűen berendeze lakásban, azzal véleményem szerint olyan lehetőséghez
jut, ami nagyban hozzásegí , hogy a
támogato időszak – vagyis az ingyenes lakhatás – után eredményesebben
meg tudja oldani a további lakhatását
– mondta az avatási ünnepségen Siposné Fodor Judit polgármester.
Beszélt arról is: a 120 millió forintos
projekt eddigi eredményei bebizonyíto ák: helyesen döntö ek, amikor a
16-35 éves korosztály helyben maradását szolgáló 120 millió forintos összköltségvetésű programba belevágtak.
Beszélt az ösztöndíj-támogatások
népszerűségéről, hiszen huszonhat felsőoktatásban tanuló diákot tud az önkormányzat z hónapon át havi 75 ezer
forin al támogatni. Mindezek melle
különféle képzések zajlanak, amelyek
mind-mind más és más területeken –
az álláskereséstől a vállalkozóvá válás
támogatásáig – nyújtanak segítséget a
célcsoportba tartozó ﬁataloknak, igen
szerteágazó eszközrendszerrel.
A felújíto lakásokban pedig két évig
lakhatnak térítésmentesen a nyertes
pályázók, ennek leteltével újra kiírják a
pályázatot, így összesen z ﬁatal család tud élni a lehetőséggel.
Szabó Zsolt országgyűlési
képviselő
az ünnepségen úgy
fogalmazo : ez az
alkalom
egyfajta
hi étel, amikor is
hitet tesznek Nagyréde jövője melle .
Úgy vélte, a két éves
ingyenes lakhatás
nagyon nagy segítséget jelent a majd
beköltözőknek, hogy aztán is Nagyrédén megtalálva a boldogulásukat „el
tudjanak indulni” az életben.
A képviselő hangsúlyozta azt is: biztos benne, hogy a program révén kapo segítséget – bármelyik formájáról
is legyen szó – a ﬁatalok nem fogják
elfelejteni, s amikor eljön az ideje és
meglesz rá a lehetőségük, viszonozni
fogják.
Az ünnepélyes átadási ceremónia és
a lakások megtekintése után a program szakmai nappal folytatódo , ahol
számos, szintén az Esély-O hon programban részt vevő települések képviselői ismerhe ék meg a nagyrédei jó
gyakorlatokat, illetve megvitatha ák
tapasztalataikat.
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Hegyközségi hírek
Mélypontra került a szőlőtermesztés
Magyarországon, de szűkebb környezetünkben, a Mátrában, mindenképp.
Évek óta gyűrűzik a munkaerőhiány, a
költségek emelkednek, a szőlő felvásárlási ára pedig nem, hogy nem köve
a költségek növekedését, hanem még
csökkent is. Az elmúlt években ezeken
a problémákon rágódtunk, kerestük a
kitörési pontokat, hogy hol tudjuk gazdaságosabbá tenni termelésünket, hol
tudunk spórolni, hogyan tudjuk kiváltani a kézi munkaerő hiányát gépekkel.
Ebben az évben új gondokkal kell szembenéznünk. Nem
az
üzemanyag,
vagy a vegyszerek
árának növekedésével, nem azzal,
hogy az időjárás
kegyeibe fogad-e
vagy sem, megússzuk-e komolyabb betegségek
nélkül az évet.
Nem. Eljuto unk
arra a szintre,
hogy a legfontosabb probléma ez:

be az olcsó bor, és bár régen azt mondha uk, hogy ezen borok nagy része
silány minőségű, ezt ma már ennyire
egyértelműen nem lehetne kijelenteni.
További probléma, hogy a felvásárlók
jelentősen lecsökkente ék a felvásárolni kívánt fajták számát, úgy jönnekmennek a fajták évről évre, mint egy
egyéves szántóföldi kultúránál.

Krízis problémára – krízis megoldások?
A problémák megoldására, a helyzet
kezelésére, az Agrármnisztérium, a
Magyar Államkincstár és a Hegyköz-

El
tudjuk-e
adni a megtermelt szőlőt?
Tavaly nagy harcok árán sikerült
elfogadható felvásárlási árakat
elérni. Idén sokkal nehezebb feladat elé nézünk, ha gazdát szeretnénk
találni a megtermelt szőlőre. Igen, i
tartunk. A Mátrában a megtermelt
szőlő egy jelentős részének – harmadának, sőt akár felének nincs potenciális gazdája, sok-sok termelőnek nincs
termékértékesítési szerződése, jelen
állás szerint több zezer mázsa eladatlan szőlő is lehet. Hogy juto unk ide?
Az általános magyarázat erre, hogy
2018-ban rekordtermés volt Magyarországon, de Európa jelentős szőlőtermelő országaiban is szép termés volt.
Ez nálunk azt jelente e, hogy közel 1
millió hektoliterrel van, volt több a pincékben, mint átlagos években. Ez jelentős felesleg, ezt a mennyiséget a piacon
már nem lehet levezetni. Az igazsághoz
azonban az is hozzátartozik, hogy bár
üdvözlendő, hogy több száz hektár szőlőterület újra telepítésre került, de az új
telepítésű szőlők jelentősen magasabb
terméshozamot produkálnak, ami túlkínálathoz vezete . Nem segít az sem a
termelők helyzetén, hogy egy jelentős
felvásárló jelezte: idéntől nem vásárol
fel szőlőt. Külföldről továbbra is áramlik

ségek Nemze Tanácsa közösen krízisintézkedéseket hozo . Első körben
100.000 hl bor lepárlására van lehetősége a borászatoknak országos szinten.
Ez a fölösleg mintegy z százaléka. Ez
önmagában, gyökeresen nem változtatja meg a piaci helyzetet. Kelle még
valami, ami segítséget nyújt, nyújthat
azon gazdák részére, akik nem tudják
értékesíteni termésüket, akik olyan
fajtákkal rendelkeznek, amire nincs kereslet. Ez az intézkedés pedig a

ZÖLDSZÜRET
Mi is az a zöldszüret?
A még éretlen állapotban lévő szőlőfürtök teljes eltávolítása, és ennek következtében az érinte terület terméshozamának nullára csökkentése.
Az intézkedés értelmében lehetősége
volt a gazdáknak kérelmet benyújtani
a MÁK részére, miszerint szeretnének
zöldszüret intézkedésben részt venni.
Ehhez az aktavezető hegybírótól kelle
igazolást kérni, majd legkésőbb június
11-ig postára adni. A kérelmekre a MÁK
határozatot nem küld, a zöldszüretet

leghamarabb június 24-én úgy lehet
megkezdeni, hogy a gazda nem tudja,
hogy a földre szede termésért kap-e
támogatást, vagy sem. Maga a támogatás mértéke az elmúlt két év termésátlagától függ, 350.000-1.100.000 Ft/
ha közö lehet számolni a gazdáknak.
Az elvégze szüretet 1 napon belül jelenteni kell a hegyközségnél személyesen és a MÁK-nál elektronikus úton. A
zöldszüret végső határideje július 10.,
a lejelentésé július 11.! Ezt követően
a MÁK érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a kérelmet! A zöldszüretet úgy
kell elvégezni, hogy
minden fürt a földre
kerüljön, fás részt eltávolítani nem lehet,
a művelésmódnak
megfelelő
hajtással és lombfallal kell
rendelkezni. A szüretet követően, az
ellenőrzés lefolytatásáig talajmunkát
nem végezhetnek!
És hogy ez megoldja-e a kialakult
helyzetet? Nem valószínű.
Országosan mintegy 6.000
hektárra igényeltek
zöldszüret támogatást, aminek a fele
az Alföldről érkeze ,
főleg Bianca és Kékfrankos fajtákra. A
Mátrából 800 hektárra adtak be kérelmeket a gazdák, hegyközségünknél
221 db igazolás került kiállításra, mintegy 130 hektárra. Ha számolgatunk,
láthatjuk, hogy a zöldszüret jó esetben
is csak újabb 10 százalékot jelent a feleslegek csökkentésére vívo harcban.
További intézkedésekre lenne szükség,
ami drasz kusan beleszólna a termelésbe, felvásárlásokba. Több gazda
részéről jogosan merült fel a kérdés:
lesz-e még újra támogato kivágás?
Utánakérdeztem, a válasz az volt, hogy
ez az intézkedés nem választható. A
válasz így, jelen információk szerint az,
hogy nem, vagy nem valószínű.
Az ültetvények egyébként jó erőben
vannak, a virágzásra nagyon jó idő
volt, a hajtások a kezde lemaradást
szépen behozták, a növényvédelem
állja a sarat a csapadékos időjárással
szemben, a termés mennyisége heterogén, annyi szőlő egészen biztosan
nincs, mint tavaly, de most is vannak
olyan szőlőtőkék, amiken szép termés
várható.
Kitartást kívánok mindenkinek!
Csernyik István, hegybíró
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Megmaradni, összefogva
(Folytatás az 1. oldalról)

Pered
legjelentősebb ünnepe a falunap, amelyet az
1949-es peredi csata
évfordulóján rendeznek meg. A történelmi megemlékezés és
az önfeledt szórakozás jól megfér egymás melle a nap
programjában.
Idén is meghívták
Nagyréde küldö ségét a rendezvényre,
ahol az ünnepi megemlékezésen Siposné Fodor Judit polgármester és Szabad Csaba, a Humán
Erőforrás Bizo ság elnöke helyezte el
Nagyréde koszorúját a szabadságharc
hőseinek emlékművénél.
Az ünnepi beszédek és köszöntők egyaránt azt erősíte ék, úgy a megnyitón,
mint a koszorúzással egybekötö megemlékezésen: a magyarság – országhatároktól függetlenül – együvé tartozik,
s az elszakíto területeken élőknek
egymással és az anyaországiakkal öszszefogva nap mint nap meg kell vívniuk
harcukat a magyar iden tás megtartásáért, megmaradásáért.
A találkozás arra is alkalmat ado ,

Nyári táborok
A Molnár József Közösségi Színtér
2019-ben négy nyári tábort rendez.

Július 22 – 26. Krea v Kézműves
Tábor
Jelentkezési határidő: július 17.

Általános iskolás gyermekek részére.
A résztvevők fejleszthe k kézügyességüket, krea vitásukat. A foglalkozások reggel 8 órától 12 óráig tartanak.
Táborvezető: Kovácsné Erki Dalma

Július 29. – Augusztus 2. Festőtábor
Jelentkezési határidő: július 20.
hogy a két település együ működésének következő elemeit egyeztessék a
két község képviselői. Ennek értelmében – viszonozva a peredi borbarátok
nagyrédei látogatását – júliusban a
Viniper Peredi Borbarátok Egyesülete
látja vendégül a „rédei borosokat”, s
ugyancsak júliusban peredi gyerekek
érkeznek Nagyrédére a helyismeretáborba. A megállapodás szerint a
„cseretáboroztatás” jövőre rédei gyerekek kiutazásával folytatódik majd.
A tervek szerint a jövőben Nagyréde
más civil szervezetei, más korosztályai
is egyre inkább részt vesznek a kapcsolat bővítésében.

Új, bizsergető program

Tovább bővült a nagyrédei rendezvények sora, a majális után idén első
alkalommal rendeztük meg a Tavaszi bizsergés elnevezésű nyárindító
retrópar t.
Ami húsz éve a létező valóság volt, az
ma retró. Ami ma a létező valóság, az
húsz év múlva retró lesz. Mondhatjuk,
hogy a retró örök. De más is örök – remélem – például a közösségi érzés és
a közösségi élmény. Ennek jegyében,
eddigi tapasztalatainkra is alapozva
bővíte ük ki a rendezvényeink sorát a
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tavaszi szezonnyitó programunkkal
– köszöntö e a
rendezvény résztvevőit Siposné Fodor Judit polgármester.
A továbbiakban
a felhőtlen vidámságé volt a
főszerep, az általános iskola nyolcadik osztályosai
nyitótánca után
a helyi közösség
tagjainak táncdalfesz vál-műsora alapozta meg a kiváló hangulatot. A csapat egyébként épp z éve készíte e el
a műsorát, így egyfajta jubileumot is
jelente számukra, hogy ismét népes
közönség elő adha ák elő produkciójukat, amit Miki, Niki és a Csinibabák
fellépése, majd DJ Paky hajnalig tartó
retró-diszkója követe .
Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát, s jövőre is találkozunk a tavaszi bizsergésen (is).

Általános iskolás gyerekek egyedülálló módon tanulhatnak festészetet
Nagyrédén a már 2015-től működő Festőszakkör foglalkozásain. A
nyári festőtábor lehetőséget nyújt az
ismerkedésre, az olajfestés technikájának elsajá tására a tábor hetében
minden délelő . A táborba új tagok, kezdők jelentkezését is várják a
szervezők. Az önkormányzat támogatásának köszönhetően az első táborozóknak segítséget tudunk nyújtani a
felszerelés beszerzésében.
Táborvezetők: Lángné Gréczi Margit
festőművész és Kovácsné Erki Dalma

Augusztus 5. – Augusztus 10.
Helyismere tábor
Jelentkezési határidő: július 27.

10 és 25 év közö gyerekeket,
illetve ﬁatalokat várunk helyismere
táborunkba, melyen idén szlovákiai
testvértelepülésünk, Pered ﬁataljai is
részt vesznek.
A tábor 8 órától 17 óráig tart, a résztvevők ebédet is kapnak. A táborozók
megismerkedhetnek Nagyréde és
a környék értékeivel, kikapcsolódhatnak és szakember vezetésével
kisﬁlmet is készíthetnek, kamerával
dolgozhatnak, videókészítést tanulhatnak. Augusztus 10-én közös
mulatsággal zárjuk a tábort.
Táborvezető: Markó Anita

Augusztus 12 - 16. Néptánctábor

A Virtus Kamara Táncegyü es idén
ismét napközis néptánctábort szervez nagycsoportos óvodásoknak és
általános iskolásoknak. A táborban a
néptánctanulás és népzene melle
népi játékokkal, népdalokkal is lehet
ismerkedni, kézműves foglalkozáson
lehet krea v ötleteket megvalósítani.
Az utolsó napon záró gálaműsorral
készülnek a gyerekek, melyre 18 órától várják az érdeklődőket.
Táborvezetők: Besze Zsóﬁa és
Albunovics Milán

Nagyrédei Hírlevél
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Örökzöld téma:
a tűzgyújtás szabályai
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy tűzgyújtási lalom elrendelésével kapcsolatban a h p://heves.
katasztrofavedelem.hu/ oldalon találják
a legfrissebb információkat.

Külterüle égetés szabályai
2015. március 5-én hatályba lépe
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a
továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányíto égetés
engedélyezésének szabályaira vonatkozóan. Az OTSZ 225. § (1) meghatározza,
hogy „ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló,
növénytermesztéssel összefüggésben
és a belterüle ingatlanok használata
során keletkeze hulladék szabadtéri

érkeze , a tűzvédelmi hatóságnak meg
kell indítania a szankcióval (20.000 –
60.000,- Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság) járó tűzvédelmi hatósági eljárást.
A tűzgyújtással kapcsolatos szabályokat településünk belterületén a
Nagyréde Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének az avar és ker
hulladékok égetésének szabályairól szóló 8/2012. (VI. 15.) önkormányza rendelete és a közösségi együ élés alapvető szabályairól szóló 13/2015. (VI. 26.)
önkormányza rendelete tartalmazza,
melyek elérhetők a www.nagyrede.hu
honalapon.
Az avar és ker hulladék a tűzvédelmi előírások szigorú betartása melle
csak felügyele el, száraz állapotban a
környezet, illetve a környéken élő lakók
zavarása nélkül égethető el. Erősen pá-

2019 július

Adatokat egyeztet
a hivatal
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy a nyár folyamán a Hivatal megkereséssel fog élni a vállalkozások felé annak ellenőrzése céljából, hogy a kereskedelmi nyilvántartásban, szálláshely
nyilvántartásban valamint a telephely
nyilvántartásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek-e, illetve minden
vállalkozás bejelente e-e tevékenységét hatóságunkhoz nyilvántartásba vétel céljából.
Az ellenőrzés célja adategyeztetés,
valamint az, hogy a Hivatal teljes körű
képet kapjon a vállalkozások tevékenységéről.
Az ellenőrzés semmiféle szankciót
nem fog maga után vonni.
Kérem a Tisztelt Vállalkozók együ működését.
dr. Bálint Edina Ida
jegyző

Felhívás a Táncsics
út lakóinak

égetése los”. 226. § (1) „Külterületen
az ingatlan tulajdonosa, használója a
tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányíto égetést végezhet”.
Az irányíto égetés engedélyezése érdekében benyújto kérelmen egy 10
hektárnyi, vagy ennél kisebb terület
égetése jelenthető be, és az első fokú
eljárás lefolytatásáért ﬁzetendő 3.000,Ft illetéket kérelmenként kell megﬁzetni.
Az engedélyezési eljárást a terüle leg
illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség folytatja le.

Belterüle égetés szabályai
Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem
engedélyezte, vagy engedélyezte, de az
égetést nem a rendeletben meghatározo napon vagy időpontban végezték,
és a tűzvédelmi hatósághoz bejelentés

rás, ködös időben, erős szél (15 km/óra)
esetén los az égetés.
Tilos Nagyréde bel- és külterületén
égetni, ha az illetékes szerv országosan,
vagy Heves megye területére tűzgyújtási lalmat rendelt el.
Avart és ker hulladékot az ingatlan
területén belül égetni kizárólag PÉNTEKI
napokon, 08 – 20 óra közö , szélcsendes időben, személyes felügyelet mellet
lehet.
Ünnepnapon és a hét egyéb napjain
az égetés SZIGORÚAN TILOS.
Tilos az avar és ker hulladék égetése közterületen, valamint egészségügyi
és gyermekintézmények 100 méteres
környezetében az intézmény működésének ideje ala .
Fen szabályokat megsértő személy a
helyi rendelet szerint közigazgatási bírsággal sújtható.
dr. Bálint Edina Ida
jegyző

A Táncsics Mihály utca az elmúlt időszakban útalapot kapo , a Képviselőtestület a közeljövőben tervezi az utca
aszfaltozását, amennyiben az utca öszszes ingatlanán a közművesítések megtörténtek.
Önkormányzatunk kéri, hogy azon
ingatlantulajdonosok, akik még nem
közművesíte ék (víz-, gáz- és szennyvíz bekötés) ingatlanjaikat, tegyék meg
ezt mielőbb annak érdekében, hogy az
aszfaltozást követően hosszú ideig jó
állapotú maradhasson a Táncsics Mihály utca.
dr. Bálint Edina Ida
jegyző

Tizenkilenc kecske
Részegyezség születe az egykoron
a START programban a kecskefarmra
kihelyeze kecskék ügyében. Május
végén a kecskefarm átado az önkormányzatnak 10 anyakecskét és kilenc
idei gidát.
A jószágokat az önkormányzat értékesíteni fogja.
A részegyezség nem érin a felek közö elszámolási vitát, ez ügyben az eljárás folytatódik.
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Értéknap - van mire büszkének lennünk
Hét csapat, csaknem ötven versenyző ve részt a Nagyrédei Értéknapon,
amit idén első alkalommal a falu teljes
közössége számára nyito an rendeze
meg a Molnár József Közösségi Színtér
az önkormányzat támogatásával.
Felnő és vegyes csapatok is jelentkeztek, hogy a hat helyszínen zajló vetélkedőben összemérjék helyismere
tudásukat.
A program megnyitóján Siposné Fodor Judit polgármester arról beszélt:
amilyen színes Nagyréde közössége,
olyan színes az Értéktár is, s ez a sokféleség önmagában is érték.
Markó Anita művelődésszervező, az
értéktári bizo ság elnöke bejelente e:
immár hatvanöt tétel szerepel a helyi
értéktárban, miután a Nagyrédei Férﬁ
Dalárda, valamint az értékőrző ﬁlmek
sorozata is bekerült a gyűjteménybe.
Hacsavecz Éva, a Nemze Művelődési
Intézet megyei módszertani referense
a nagyrédei értékőrző munkát méltatva bejelente e azt is: a gyöngyösi járásban egyedüliként Nagyréde kapta
meg a példaértékű értéktári munkáért
odaítélt elismerő oklevelet.
Az idei értéknapra Tiszaújvárosból is
érkeztek vendégek, hogy személyesen is tapasztalatot gyűjthessenek a
nagyrédei jó gyakorlatról.
Amíg a – természetesen az értéktárhoz kötődő – helyszíneken a csapatok
versenye zajlo , addig a Heves Banda
húzta a talpalávalót a művelődési ház

elő , s készült a ﬁnom gulyás, melyre a
program minden résztvevőjét meghívták a szervezők.
Az idei értéknap a ﬁatalok helyben
tartását célzó Esély-O hon projekthez
is kapcsolódo , több szálon is. Egyfelől
a projektben résztvevő ﬁatalok önkéntesként segédkeztek az Értéknap lebonyolításában, másrészt versenyző csapatot is szerveztek. Mindezek melle
az Esély-O hon projektben beszerze
eszközök révén bővült és színesede a
feladatok köre és jellege is.
A gyerekeket arcfestés, csillámtetoválás, kézműves foglalkozás is várta.
Az eredményhirdetés elő a Virtus
Kamara Táncegyü es i úsági csoportja illetve “lányai” szórakozta ák a
nagyérdeműt, majd a Heves Banda, aztán pedig a BaZso duó és barátai szolgálta ák a talpalávalót.

A cél: csak lakóépületben lehessen élni
Nagyréde önkormányzata a telepü- tárgyak tárolását. Mindezt biztonságolésképi rendeletében önkormányza
san és egészségre nem ártalmas módon.
feladatként határozta meg az ember- A fen ekből azonnal érzékelhető, hogy
hez méltó és eszté kus környezet kiala- egy emberekkel telezsúfolt, alacsony műkítását. Hogy mit kell érteni emberhez szaki színvonalú, rosszul szellőztethető,
méltó építe környezeten? Azt, hogy az esetleg nedvesedő helyiségben nem leemberi méltóság alapkövetelményeit, a het biztonságosan aludni, vagy hosszasan
biztonságos és egészséges környezethez tartózkodni. Belátható, hogy a biztonsávaló jogot az
gos és egészépíte
kör- A külterületi, nem lakóházakban történő lakhatást kívánja a jöséges
laknyezet kiala- vőben megtiltani a Képviselő-testület. A cél, hogy emberek csak h a t á s h o z
emberhez méltó körülmények között, lakóépületnek minősített
kítása, ezen és
magasabb
földhivatali nyilvántartásban is így szereplő épületekben lakbelül a lak- janak, ne lakókocsikban, sátrakban, mobilépületekben, pincék- műszaki állahatás során ben. Külterületen csak akkor élhetnek emberek szabályosan, ha potot kell bizis biztosítani az tanya és lakóépülettel rendelkezik és így van nyilvántartva.
tosítani, mint
kell. A laksok más renhatás pedig magában foglalja, hogy az deltetéshez. Az alacsony műszaki színerre szolgáló épület tegye lehetővé az vonalú épület nem csak lakhatásra nem
éjszakai pihenést, a nappali tevékenysé- lehet alkalmas, de egyben az eszté kus
gek folytatását, a sz tás és sztálkodás környezetet is rontja.
lehetőségét, az élelmiszerek tárolását, A településre érkező és i lakó alkalmi
az ételkészítést, az étkezést és a moso- munkavállalók számára helyi eszközökgatást, továbbá az életvitelhez szükséges

kel is szabályozni szükséges a biztonságos és egészséges lakhatást. Ez egyébként helyi lakossági érdek is, hiszen a
településen tartózkodó alkalmi munkavállalókkal a lakosság is érintkezésbe kerül. Az önkormányzat helyi rendeletben
szeretné szabályozni, hogy a település
közigazgatási határán belül ne lehessen
sátrakat, lakókocsikat, úgyneveze mobilházakat vagy miniházakat elhelyezni
lakhatási céllal, és ezekben életvitelszerűen tartózkodni.
Az önkormányzat szabályozni és ellenőrizni szeretné a meglévő épületek Azt is
fontos hangsúlyozni, hogy a Nagy-patak
védősávja mindkét parton 6-6 méter, így
erre a területre semmilyen építményt
nem lehet elhelyezni, törvényben - tehát nem helyi rendeletben - szabályozo
élet- és vagyonbiztonsági okok mia .
Szabó László
főépítész
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Mozgalmas hónapok az óvodában
Az édesanyák köszöntése, cirkuszlátogatás, mátrai túra, erdei óvoda, családi
sportnap, állatker látogatás, színes
gyermeknapi kavalkád - csak néhány
az elmúlt pár hét óvodai programjai
közül, melyek mind-mind a gyermekek
hasznos és tartalmas időtöltését szolgálták.

A már hagyományos családi sportnap
sem maradt el, idén azonban a korábbi évektől eltérően nem versenyekkel,
hanem egy „Rédekerülő” túrára várták
a gyerekeket és szüleiket. Aztán egy
közös ebédre lá ak vendégül mindenkit, és persze senki sem maradt ajándék nélkül a nap végére.

Az óvodába májusban 22 gyermek
iratkozo be, és 25 ballagótól búcsúzo el az ovi a nevelési év végén.
Az intézmény működését a fenntartó önkormányzaton túl sokan és
sokféleképpen segí k, Kovácsikné
Groszmanek Krisz na óvodavezető
külön is köszönetét fejezte ki a szülői
munkaközösségnek illetve minden szülőnek, aki segíte e az ovi munkáját a
nevelési évben.
– Köszönet ille a kollégáimat az
egész éves munkájukért, hiszen létszámgondokkal terhelt volt az esztendőnk, ám a kollégák derekas helytállásának köszönhetően a gyermekek
ebből vajmi keveset érezhe ek meg –
jegyezte meg az intézményvezető, aki
szintén köszönetet mondo a Benedek Gyümülcsfarmnak az ovi számára
felajánlo z almafáért.
Az óvoda július 29 – augusztus 23.
közö nyári karbantartás mia zárva
tart, hogy aztán ismét elkezdődhessen
egy gyerekzsivajjal teli nevelési év.

Új táblák, új rend - kérjük, figyeljenek!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
következő közlekedési táblák kihelyezéséről döntö :
1. Táncsics Mihály utca elejére és végére egy-egy mezőgazdasági vontatóval behajtani los táblát helyez ki.
2. A nagyrédei Pincesor elejére zsákutca táblát és egy mezőgazdasági vontatóval behajtani los táblát helyez ki.
3. Nagyréde, Horvátkert út elejére és
végére 1-1 db „Össztömeg korlátozás
(súlykorlátozás) 3,5 tonna táblát helyez ki, a következő kiegészítő szöveggel: kivéve közüzemi és kommunális

szolgáltatók hibaelhárítás, szerelés és
szolgáltatás céljából”
4. Horvátkert út Zrínyi utca felőli oldal
elejére 1 darab „Várakozni los” kresz
táblát helyez ki.
5. A nagyrédei Egészségügyi Központ
bejáratának kerítésére 1 db behajtani
los táblát helyez ki, a következő kiegészítő szöveggel: kivéve engedéllyel.
Kérem a Tisztelt lakosságot, hogy a
közlekedési táblák előírásait betartani
szíveskedjenek.
Különösen kérem, hogy a Horvátkert
és a Kossuth utcában a felújíto út
védelme érdekében az ú est két oldalát ne vegyék igénybe parkolás cél-

jából. Kérem, hogy parkolás céljából a
kocsibeállóikat és az ingatlanjaik udvarát használják.
A parkolás kérdése Nagyrédén egyébként is problémás, hiszen azt tapasztaljuk, hogy több utcában az ú est
melle mindkét oldalon parkolnak,
amely személy- és vagyonvédelem
szempontjából veszélyes, mivel akadályozzák az utca forgalmát.
Ezért kérem a Tisztelt Lakosságot,
hogy elsősorban a kocsibeállóikon és
az ingatlanjaikon parkoljanak.
dr. Bálint Edina Ida
jegyző
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Új fogorvos
A nagyrédei Egészségügyi Központ
megújult fogorvosi rendelőjében május
óta dr. Albert-Győrbiró Ane fogorvos
rendel.

Az önkormányzat által támogato ingyenes bale - és néptáncoktatásban részt vevő gyerekek
mutatkoztak be a Molnár József Közösségi Színtérben.
Köszöntőjében Siposné Fodor Judit polgármester
– még a műsor elő – úgy fogalmazo : biztos benne, hogy sok tehetséges gyermeket fogunk látni, s
bár azt nem lehet tudni, hogy közülük bárki is lesz-e
a későbbiekben táncművész, az egészen biztos,
hogy olyasmivel gazdagodnak a tánc által, ami mindenképp előnyükre szolgál.
A produkciók aztán be is bizonyíto ák, hogy nem
valamiféle „megelőlegeze bizalom” volt a polgármester gondolata, hiszen minden korcsoport színvonalas műsort ado .
Tanítványait Albunovics Milán is okkal és joggal
dícsérte meg a gála végén, amikor a jók közö is a
legjobbaknak vándordíjakat is átado . Emelle minden gyermek oklevelet és apró
ajándékot vehete át Siposné Fodor Judit polgármestertől, aki
Albunovics Milánnak, Besze Zsóﬁának és Hevér Júliának is köszönetet mondo
azért a munkáért, amit a gyermekekkel végeznek.

Rendelési ideje 2019. július 31-ig
Hé ő: 8:30 – 14:00
Kedd: 12:00 – 18:00
Szerda: 8:30 – 14:00
Iskolafogászat: 9:00 – 10:00
Csütörtök: 12:00 – 18:00
Péntek: 8:30 – 13:00
Rendelési ideje 2019. augusztus 1-től
Hé ő: 8:00-15:00
Kedd: 11:00-18:00
Szerda: 8:00-14:30
Iskolafogászat 9:00-10:00
Csütörtök: 11:00-18:00
Ezúton is köszönet ille a doktornőt a
rendelőn végze beruházásokért, melyek az önkormányzat ötmillió forintból megvásárolt új kezelőegységével
együ kiváló körülményeket teremtettek az ellátáshoz.

A pedagógus a példájával nevel
Az önkormányzat pedagógusnap alkalmából köszöntötte az óvoda és az
általános iskola szakmai
dolgozóit. A műsorról a Mesemorzsa Bábcsoport gondoskodott.
A Molnár József Közösségi Színtérben
megrendeze bensőséges ünnepségen Siposné Fodor Judit polgármester
köszöntőjében mélta a a gyermekekkel foglalkozó szakemberek munkáját,
hangsúlyozva, hogy nehéz, de szép feladatot választo ak hivatásul.
– A pedagógus, csakúgy, mint a szülő,
elsősorban a példájával oktat és nevel.
Nem csak azzal, amit mond és tesz, hanem azzal, ahogyan mondja és teszi.
Ebben rejlik az önök hivatásának hatalmas nehézsége, és gyanítom, egyú al
hatalmas szépsége is. Hogy ha nem is
19. századi értelemben ve „lámpásai”

a közösségnek, de az óvodán, iskolán
kívül is „igazodási pontok” gyerekek
és felnő ek számára egyaránt – fogalmazo . A köszöntő után a Mesemorzsa Bábcsoport műsora következe , a
gyerekek saját maguk írta mesét vi ek
színre, s ez mi másról is szólhato volna, mint arról, hogy milyen is egy gye-

rek szerint az az iskola, amelybe szívesen jár, ahol jól érzi magát.
A produkció után a polgármester a
hölgyeket virággal, a férﬁakat borral
ajándékozta meg a település közössége nevében, majd szerény vendéglátás
melle kötetlen beszélgetéssel zárult a
pedagógusnapi köszöntés.

Nagyrédei Hírlevél
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Tavasztól nyárig a Gondozási Központban

A visszaszámolás megkezdődött, itt a nyár, a tavaszt
nagyon vártuk és úgy elrohant velünk mintha igaz se
lett volna.

lagon olvasha unk „a kaland nem odakint van, a kaland bennünk rejlik”.
Mivel idősekkel foglalkozunk, akik
már nehezen mozdulnak, nyitnak a világ felé, ezért a világot hozzuk el nekik,
ilyen „kalandok” formájában, mint az

A tél búcsúztatását követően, idén is
berendeztük a Pilvax kávéházat, és vártuk a márciusi i akat, akik hűségesen
megjelentek a Pilvaxban a kedves óvodás gyermekek személyében. Jó volt
látni, ahogy rácsodálkoztak a terepasztalra, megnézték a paravánra kirako
korabeli épületek, események fotóit,
ahogy huszárokat színeztek, ahogy elmajszolták a kávéház kínálatát.
Áprilisban a gyöngyösi városi könyvtár
a költészet napja alkalmából megrendezte Vers-tér elnevezésű programját,
ahol nagy büszkeségünkre – kihagyhatatlanul – verselt klubtagunk Mészáros
Benjamin, aki emléklappal térhete
haza a rendezvényről.
Aztán eljö a húsvét, volt tojáskeresés, locsolkodás, locsolóvers-mondás.
Természetesen névnapokat, születésnapokat is ünnepeltünk.
Nagy örömünkre szolgált, hogy Béni
bácsi születésnapján a polgármester
asszony is megjelent, és mivel megtudtuk, hogy ő is épp akkor ünnepli a
születésnapját, őt is felköszöntö ük,
így dupla szülinapot ünnepelhe ünk.
Április utolsó napján májusfát állítottunk, de nem is akármilyet. Terveink
szerint mostantól minden évben gyűjtjük majd az összetartozás szalagjait.
Minden évben elővesszük és ismét
felkötjük a már meglévő szalagokat és
természetesen az újakat is. Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik gondoltak ránk és elküldték a felira al, évszámmal elláto szalagjaikat.
Intézményünk célját az alábbi idézet
nagyban kifejezi, amelyet az egyik sza-

összetartozás szalagjainak gyűjtése.
Bízom abban, hogy sok hasonló kaland
vár ránk, i a Nagyrédei Gondozási
Központban.
A tavasz utolsó hetét ﬁlmve téssel zártuk. A Mészáros Benjámin (Baba Béni
bácsi) vőfélyünkről készült dokumentum jellegű
ﬁlmet tekinte ük
meg a klubban.
Jókat neve ünk
a történetein, nagyon büszkék vagyunk klubtagunkra, örülünk, hogy
megismerhettük
ﬁatalkori élményeit, megismerhettük életének szakaszait.
Június első péntekén Budapestről látogato el
hozzánk Hényel Annamária látássérült
ﬁatal, aki életéről, tanulmányairól,
munkájáról, hobbijáról beszélt időseinknek, azzal a céllal, hogy megtapasztalhassuk: minden élethelyzetből
kihozható a lehető legtöbb. Hogy ne
sírjunk, ha már nem úgy mozog, ha
már nem úgy lát, hall, érzékel az ember, mert vannak, akik születésüktől
fogva, vagy nagyon ﬁatalon kerültek
olyan élethelyzetbe, amibe időseink,
nyolcvan – kilencven évesen. Jó hangulatú, üdítő, tanulságos beszélgetésben volt részünk. A nyárra, sőt az őszre is nagy terveink vannak, nálunk az
uborkaszezon is izgalmasan telik majd.

Ez a fórum lehetőséget teremt arra is,
hogy a Gondozási Központ szolgáltatásait ismét ﬁgyelmükbe ajánljuk.
Nappali ellátás keretében hétköznapokon munkaidőben kínálunk programokat, ellátást a klubtagoknak.
Szociális étkeztetést biztosítunk az
arra rászorulóknak, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk mia
igénylik a szolgáltatást.
Házi segítségnyújtás keretében o honában látjuk el az idős, beteg, önmaga ellátására nem, vagy csak részben
képes nagyrédei lakosokat, ügyet intézünk, információt nyújtunk, mentálisan támogatjuk az ellátásra szorulókat,
segítséget nyújtunk ﬁzikai szükségletek ellátásában, mint étkeztetés, sztálkodás, személyi higiéné biztosítása,
inkon nens beteg ellátása, pelenkázása. Kolléganőink általános ápoló, aszszisztensi, egészségügyi végze séggel
rendelkeznek.
Jó kapcsolatot tartunk fenn a háziorvosokkal, a gyógyszertári kolléganőkkel, az egyéb szociális ellátási területen
dolgozó szakemberekkel és a szakellátás elemeivel is, mindezt annak érdekében, hogy szükség esetén a lehető
leggyorsabban és a lehető legmegfelelőbb szakmai ellátást biztosítsunk az
elláto aknak.

A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás térítési díj ellenében vehető igénybe
Bővebb információt az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:
3214 Nagyréde, Atkári u. 9.
telefonszám: 37/506-073,
e-mail: gondozasikozpont@nagyrede.hu
Az eddigi bizalmat köszönjük elláto jainknak, nagy szerete el várjuk az érdeklődőket!
Pardi Beatrix
intézményvezető
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Díjazott ifjú táncosok
A Virtus Kamara I úsági Táncegyü es
a „Dunán innen, Tiszán túl” elnevezésű
Kárpát-medencei népművésze tehetségkutató verseny terüle döntőjében
kiemelt arany-, a döntőjében pedig igen népes mezőnyben - bronz minősítést szerze .
A népes mezőnyben kiemelkedő teljesítményt nyújto rédei gyerekeknek
ezőton is gratulálunk!
Az Albunovics Milán által felkészíte
öt fős csapat következő célja a Felszállo a páva vetélkedőben történő szereplés.

Ősszel megjavítják
a zsellérház tetejét
A szentendrei skanzen munkatársai
fogják kijavítani a nagyrédei zsellérház
megrongálódo nádfedeles tetőzetét,
várhatóan augusztusban. Az állagmegóvás érdekében az önkormányzat egyelőre fóliával fedte le a beázó részt, a
további károkat megelőzendő.
A zsellérház felújítására pedig a Népi
Építésze Program pályázatán szeretne
támogatást szerezni az önkormányzat.

Fecskékkel a szúnyogok ellen
Az elszaporodo szúnyogok irtása két
módon történhet. Az egyik a kormányhivatal kijelölése alapján, állami költségre, a levegőből történő gyérítéssel.
A másik a földről végze irtás, amelynek költsége a megrendelőt terheli.
Mindkét eljárás veszélyeztet más fajokat - így például a méheket is.
Az önkormányzat a szúnyoggyérítést a mérgek alkalmazása helye
környezetbarátabb módon szeretné
elősegíteni, nevezetesen az egyébként
is egyre veszélyeztete ebb helyzetű
fecske-populáció megerősödését segítve. Ezért döntö úgy az önkormányzat, hogy mű-fecskefészkeket vásárol,
ezzel biztosítva a fecskék megfelelő
éle erét. Egyelőre huszonöt fecskefészket szerelnek fel az önkormányza
intézményekre.

Rövid nyári szünet
a közösségi színtérben
2019. 07. 01-től 2019. 07. 13-ig a dolgozói szabadságok és a raktárhelyiségek átrendezése, valamint karbantartási munkák mia a Molnár József
Közösségi Színtér zárva tart.
Július 16-tól a közösségi színtér nyitvatartási idejének megfelelően ismét
várja a látogatókat, csoportokat az intézményben.

Nagyrédei Hírlevél

11

Változások a könyvtárban

Változások következnek a községi
könyvtárban, miután nyugdíjba vonult
Demény Imréné, akinek az
önkormányzat és a falu közössége nevében mondo
köszönetet négy év zednyi
munkájáért Siposné Fodor
Judit polgármester.
– Azt kívánom, hogy töltsd
tartalmasan a megérdemelt pihenésed éveit, és
kérlek, gyere hozzánk sokat, maradj részese Nagyréde
mindennapjainak,
ahogyan eddig is, úgy a
jövőben is látogasd a programjainkat, vagy épp “csak
úgy ugorj be pár jó szóra”
hozzánk, örömmel várunk,
szívesen látunk – ezekkel a
szavakkal köszönte meg az
önkormányzat és a falu közössége nevében a nyugdíjba vonuló Demény Imréné
négy év zednyi könyvtárosi
munkáját Siposné Fodor Judit polgármester.
Már ka – hiszen a búcsúzó könyvtárost mindenki

így ismeri és szólítja – meghatódva
köszönte meg a kedves szavakat és a
polgármestertől illetve a
jegyző asszonytól kapo
ajándékot, s megígérte,
természetesen nem szakad
el sem a könyvtártól, sem a
falu életétől. Mint mondta,
ak v nyugdíjas éveket tervez, sok új élménnyel.
A községi könyvtár – mely
az általános iskola épületében működik, miután az
önkormányzat, pályáza
segítséggel felújí a a a
könyvtárnak szánt helyiségeket – július 3-tól he húsz
óra nyitvatartással várja a
könyvbarátokat az alábbiak
szerint:
szerdától péntekig:
14.00-18.00 óráig
szombaton:
08.00 – 12.00 óráig
A könyvtárosi feladatokat
Kovácsné Erki Dalma látja
majd el.

DJP-hírek
A Nagyrédei Digitális Jólét Program
Pont megnyitása óta változatlan formában működik a Molnár József Közösségi Színtér Klubtermében, melynek tevékenységét áprilistól már két
mentor munkája segí . Markó Anita
és Kovácsné Réz Boglárka a szerveze
előadások, programok melle segítséget nyújtanak a digitális eszközök és az
internet használatában, de fordulhatnak hozzájuk a látogatók elektronikus
ügyintézés, online álláskeresés, digitális gyermeknevelés és gyermekvédelem témakörében is, előre egyeztete
időpontokban.

A Digitális Jólét Program Pont az év
második felében rendezvényi kitelepüléseket, tréningeket, digitális képzést és hasznos előadásokat is szervez
majd, ezért érdemes ﬁgyelni a kihelyeze plakátokat, illetve a település honlapját és közösségi média oldalát.
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Üdülési lehetőség
Önkormányzatok Üdültetési
Alapítványa
Tudta,
hogy
Ön is igénybe
vehe
az
Önkormányzatok
Üdültetési Alapítványa
önellátós üdülőit
Hajdúszoboszlón és
Balatonszemesen?
Családias környezetben 7
napos turnusokban szeretteivel, barátaival együ
pihenhet.
Mindkét helyen lehetőség
van főzésre,
bográcsozásra. Jó közlekedési feltételek biztosíto ak.
Az üdülőépületek a települések központjában találhatók, így könnyen elérhetőek a szerveze programok. A
gépkocsik parkolása zárt udvarban lehetséges. Egyedi
programok, kerékpártúrák kiépíte bicikliutakon tehetők.
A 14 év ala

gyermekek részére külön árkedvezményt
biztosítunk.
Az üdülési turnusok szerdai napokon kezdődnek és következő hét keddjén záródnak.
7
8
9
10
11
12
13

Július 10 – július 16-ig
Július 17 – július 23-ig
Július 24 – július 30-ig
Július 31 – augusztus 6-ig
Augusztus 7 – augusztus 13-ig
Augusztus 14 – augusztus 21-ig
Augusztus 22 – augusztus 28-ig

Önköltséges árainkat SZÉP-kártyával is rendezhe k.
Várjuk szíves érdeklődésüket!
Bővebb információ telefonon: Sziltcsenkó Melinda 0630/553-5576 munkaidőben, 8:00-16:00 óráig.

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

