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Beköszöntő
Kedves nagyrédeiek!
Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának polgármestereként szívesen ajánlom
figyelmükbe ciklusbeszámolónkat, mely a
2014. októbertől 2019. szeptemberig terjedő
időszakról szól.
A kiadvány célja, hogy éves bontásban beszámoljunk Önöknek, nagyrédeieknek és
egyúttal nagyrédei választópolgároknak arról, hogy a végéhez közelítő ciklusban milyen fejlesztéseket valósítottunk meg.
Amikor a beszámolóhoz az anyagot gyűjtöttük és a kollégákkal a fotóarchívumot
visszanéztük, még mi is meglepődtünk néhány fotó láttán. Már mi sem emlékeztünk
arra, hogy hogyan is néztek ki intézményeink, a hivataludvarunk, hogyan néztek
ki azok az utcák, melyek ma már megújultak. Biztos lesz olyan fotó, ami láttán Önök
is csodálkozni fognak és elgondolkodnak:
tényleg ilyen volt! És megváltozott!
Megválasztásom után azt ígértem, hogy a ciklus végén részletesen és tényszerűen
fogok beszámolni Önöknek az elvégzett munkáról. Sokakkal és sokszor találkoztunk
különféle fórumokon, igyekeztünk folyamatosan minél alaposabb információkkal ellátni mindazokat, akiket érdekelnek Nagyréde dolgai. Sokaknak sok minden épp ezért
ismerősen cseng majd. Ám most jött el az összefoglaló számadás ideje.
Engedjék meg, hogy legelőször is köszönetet mondjak Önöknek azért, hogy 2014.
október 12-én bizalmat szavaztak nekem és Nagyréde polgármesterévé választottak.
Lehetővé tették, hogy képviselő-társaimmal, munkatársaimmal egy jó csapatot kialakítva ténylegesen tehessek, tehessünk otthonunk, Nagyréde fejlődéséért. Míg élek
hálás leszek ezért a lehetőségért és bizalomért.
Azt gondolom, hogy az elért eredmények talán magukért beszélnek.
De ezek az elért eredmények nem egy ember eredményei. Ezek egy jó csapat eredményei. Hiszen kellett a sikerhez a képviselő-testület munkája. Ők voltak azok, akik 5
év alatt 110 testületi ülésen vettek részt (30 ülés kötelező a törvény szerint), 904 önkormányzati határozatot hoztak, 42 új rendeletet és 113 rendeletmódosítást fogadtak
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el. Kellett a Polgármesteri Hivatal jól képzett szakembergárdája is, hiszen ők voltak
azok, akik minden döntésünket előkészítették és előterjesztették a képviselő-testületi
ülésekre. Külön köszönöm dr. Bálint Edina jegyző asszony és Siraki Tamásné gazdaságvezető asszony munkáját és helytállását.
Kellettek az intézményvezetőink is az elért eredményekhez. Ők azok, akik mindig azon
gondolkodtak és folyamatosan azért lobbiztak, hogy intézményük szépüljön, fejlődjön. Pardi Beatrix, a Gondozási Központ vezetője, Kovácsikné Groszmanek Krisztina,
a Kastély Óvoda vezetője és Markó Anita, a művelődési ház irányítója - mindannyian olyan kollégák, vezetők, akik az intézményükön, a feladatkörükön túlmutatóan is
sok-sok mindennel járultak hozzá a falu haladásához. Hozták az ötleteiket, előrevivő
gondolataikat, jó velük dolgozni. Folyamatosan figyelték a pályázati lehetőségeket és
tettek a pályázatok elkészítéséért. Jó látni, hogy szeretik az intézményeiket, szeretik a
falut és azt, hogy a feladatukat nem munkának, hanem szolgálatnak tekintik.
És természetesen kellett minden kolléga, hiszen ki-ki a saját posztján hozzájárult a
munkához. Mindenkire szükség volt, és az elmúlt 5 év összekovácsolt bennünket.
Mindannyian tudjuk, hogy akad még feladat bőven. Ebben az 5 évben sok minden
megvalósult, sok tervünk áll startra készen, és rajtunk kívülálló okok miatt - építőipari
kapacitások, munkaerő-piaci helyzet, stb. - állnak megvalósítás alatt vagy előtt.
A következő időszakban folytatni kell - és lehet! - a fejlesztéseket. A mögöttünk álló
öt év bizonyíték arra, hogy lehet. Igenis, lehetett még nehéz körülmények között is.
Büszkén mondhatjuk el, hogy ma már - ha nem is dúskálunk a pénzben - kiegyensúlyozott, stabil és biztos Nagyréde anyagi helyzete.
Talán sokan emlékeznek még: 2014-ben az első falugyűlésünkön a művelődési ház
nagytermét megtöltő helybélieknek azt kellett mondanom: az első év a túlélésről fog
szólni, és még a következő egy-két esztendőben is legfeljebb olyan fejlesztésekre
vállalkozhatunk, amiket döntően „házon belüli” erőforrásainkból meg tudunk oldani.
Emlékszem, milyen nehéz volt ezt kimondani. De ki kellett mondani, mert a felelőtlen
ígérgetés nem vezet jóra. Többen mondták akkoriban, hogy túlságosan borúlátóak
vagyunk. Akik azonban tisztában voltak Nagyréde akkori helyzetével, belátták: sok
okunk nincs az optimizmusra.
A könyvvizsgálói jelentés feketén-fehéren leírta: 130 millió forint költségvetési hiánynyal kezdtük a ciklust, annak ellenére, hogy 2014 elején – mint minden eladósott önkormnyzatot, így – Nagyrédét is az állam konszolidált, hiteleit eltörölte. Mégis csődközeli helyzetben volt az önkormányzat 2014. decemberében. De mi közös erővel,
sok munkával talpra álltunk és negyed milliárd forint értékben önerős fejlesztéseket
valósítottunk meg, az uniós támogatásból megvalósított beruházásokon túl.
Ma már Nagyréde önkormányzatára megbízható partnerként tekintenek, tudják, hogy
a számlákat határidőre kifizetjük. Tudják, hogy csak olyat és annyit rendelünk meg,
amire megvan a pénzünk. Ma már Nagyréde önkormányzatának ki mernek állítani a
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szolgáltatók, kereskedők átutalásos számlát, és nem készpénzben, vagy előre kérik az
áru, vagy a szolgáltatás árát...
Mindez azt bizonyítja, hogy jó gazda gondosságával eljárva, ésszerűen, szabályszerűen,
takarékosan és átgondoltan gazdálkodva bizony sok mindent el lehet érni.
Nehéz helyzetből indulva is, következetes és kitartó munkával. Ez a kiadvány arról szól,
hogy mit értünk el eddig. Közösen. Önökkel, hiszen a pénzügyi stabilitás megteremtése
nagyon fontos eredmény, de ugyanilyen fontos, hogy Nagyréde közössége sokat erősödött, valódi közösségként működünk. Olyan közösség vagyunk, amelyben természetes, hogy vannak viták és nézetkülönbségek, de ezek a falu érdekei mentén alakulnak,
és nem személyes, vagy személyeskedő veszekedésekben nyilvánulnak meg.
Nagyréde elmúlt öt éve - minden nehézségével együtt - egy új pályáról, ígéretes és
eredményes működésről szólt. Erről is szól ez a kiadvány.
Siposné Fodor Judit
polgármester

Kegyelettel emlékezünk
Ebben az 5 évben sajnos tragédiák is érték a képviselő-testületet.
2018 szeptember 25-én elhunyt Tóth Géza képviselőtársunk,
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke, jó barátunk. Távozására
nem voltunk felkészülve. A mai napig szinte minden nap emlegetjük mondásait. Hiányzik. Hiányzik a lelkesedése, az odafigyelése, a tenni akarása. Azon túl, hogy Géza volt a 2014. évi
választáson az egyik legtöbb szavazatot szerzett képviselőnk,
ő volt az is, aki erős láncszemként mindent megtett Nagyréde fejlődésének előmozdításáért.

Hiányzik dr. Csomós Tamás képviselőtársunk is, aki 2018 augusztus első napján hagyott itt minket örökre. Ő, azon kívül,
hogy mindannyiunk barátja volt, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
külsős tagságát is ellátta.
Személyükben olyan meghatározó egyéniségeket vesztett el
közösségünk, amelyet lehetetlen pótolni.

Nyugodjanak békében!
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Védőnői munkám Nagyrédén
az elmúlt öt évben

A baba-mama szoba nagyon népszerű a gyermekek körében

1995. 07. 15-től dolgozom védőnőként Nagyrédén, közvetlenül a diploma megszerzését követően itt kezdtem el pályafutásomat, melyet a mai napig is örömmel és elhivatottan végzek. Számomra ez a szakma, hivatás, melyet csak is szeretettel és alázattal
lehet végezni, a legmagasabb szakmai tudás mellett.
Mai napig igyekszem mindezeknek megfelelni, hiszen munkám során a legérzékenyebb és lelkileg a legsérülékenyebb réteggel foglalkozom: a várandós kismamákkal,
csecsemőkkel és kisdedekkel.
20 évig a régi bölcsőde épületében volt a Védőnői Tanácsadó, mely teljesen megújult
arculatot kapott 2015 elején, ahová nagy örömmel költöztem én is be védőnőként egy
teljesen külön épületrészbe. Így teljesen elszeparálva a betegektől és a fertőző forrásoktól tudom fogadni a gondozottakat. Nagyon szép környezetben várom a kismamákat és gyermekeiket. Külön említést érdemel a baba-mama szoba, mely rengeteg képességfejlesztő játékkal bővült három éve az Önkormányzat jóvoltából. A már mászni,
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ülni tudó kiscsecsmőktől kezdve egészen az ovis
kor eléréséig nagyon sok gyermek jön játszani ide.
Ismerkednek egymással, az együtt játszás szabályaival, illetve a szülőtől való elszakadásra próbáljuk
felkészíteni őket.
2017-ben saját elhatározásból úgy döntöttem, hogy
a védőnői szolgálatot vállalkozásban szeretném
folytatni mindkét körzetben. Ehhez nagyon sok
segítséget és támogatást kaptam a Polgármester
Asszonytól és a Jegyző Asszonytól, illetve a Képviselő-testület tagjaitól is. Úgy éreztem, a hosszú
védőnői tapasztalat és több éves gyakorlat segítségemre lesz ebben az új felállásban. Természetesen
a gondozottakkal való munkámban és a mindennapi védőnői tevékenységekben ez nem jelentett
változást.
Az elmúlt öt évben határozott emelkedést mutat a nagyrédei születésszám és a településre történő gyermekes családok beköltözése, illetve fiatal párok telepednek le itt
a nagyvárosokból kiköltözve. A szülők gondolkodásmódja és igényeik nagyon sokat
változtak az utóbbi időben, melyhez elengedhetetlen, hogy védőnőként folyamatosan képezzem magam szakmailag. Nagyon sok tanfolyamon vettem részt az anyatejes táplálás szorgalmazása és segítése terén, illetve az egészséges táplálkozás és
életmód támogatásában is igyekszem egyre több segítséget nyújtani a családoknak.

Patócs Viktória
védőnő
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„mert Óvodásnak lenni jó…”

A Nagyrédei Kastély Óvoda egész évben élményekben gazdag elfoglaltságot kínál a kicsiknek

A Nagyrédei Kastély Óvoda jelenleg 4 csoporttal működik, így tudjuk kielégíteni a község igényeit, visszautasított gyermekünk évek óta nincs. Férőhelyeinek száma 100.
Munkánkat dadus nénik, pedagógiai asszisztens, konyhás nénik és egy karbantartó
segíti. Az óvoda épületében kapott helyet a Családi Bölcsőde Törpike és Kisfóka csoportja, ahová másfél éves kortól jöhetnek a kisgyermekek. Itt összesen 12 gyermek
gondozását látjuk el.
Főzőkonyhával és tálalókonyhával rendelkezünk, innen látjuk el az óvodai mellett az
iskolai-, a szociális- és a vendégétkeztetést.
Óvodánkban személyi változások történtek. Cseh Ferencné, Pannika dadus néni az
óvodából, és Balázs Ferencné, Marika dadus néni a családi bölcsődéből vonult nyugdíjba. Király Istvánné, Pirike óvó néni, óvodavezető 41 év után, Szabó Zsuzsanna, Zsuzsa óvó néni 40 év után elbúcsúzott és megkezdte jól megérdemelt pihenését. A napközi tálalókonyhájáról Srajber Istvánné Marika dadus néni vonult nyugdíjba. Nyugdíjas
éveikhez jó egészséget és tartalmas időtöltést kívánunk.
Óvodánkba új óvó nénik érkeztek, reméljük, hogy jól fogják érezni magukat közösségünkben, beilleszkedésüket igyekszünk elősegíteni.
Nevelői szobánk teljesen megújult, új szekrények, polcok, asztalok, székek és ledes
világítás teszik jobbá a munkakörülményeket.
Saját erőforrásból a dajka nénik szobája korszerűsödött, új burkolat került a padlóra, új
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konyhaszekrény, új öltözőszekrény és új felnőtt zuhanyzó helyiség került kialakításra.
A konyhában a 2018-ban vásárolt új főzőüst és sütő beüzemelése megtörtént. A korszerű főzőüst és az elektromos sütő nagyban elősegíti a finom ételek elkészítését,
egyúttal könnyebbé és biztonságosabbá teszi a konyhás nénik mukáját. A világítás
korszerűsítése is megtörtént, a mai kor elvárásainak megfelelően ledes világítótestek
kerültek a főzőkonyhába. Az öltözőben minden konyhás néninek saját zárható szekrényt biztosítottunk, az előírásoknak megfelelően.
A tálalókonyhán elkezdtük a tányérok cseréjét, a nehéz porcelántányérok helyett korszerű, porcelán minőségű, de műanyag tányérokat vásároltunk.
Csoportszobáinkat is igyekszünk folyamatosan fejleszteni, szépíteni. Elkezdődött a
világítóelemek cseréje, a bölcsődei csoportokban és egy csoportszobában már energiatakarékos ledvilágítás működik. A csoportszobák, a folyosók festése is évről-évre
halad.
A Nagyrédei szüreti napok keretein belül óvodásainkkal mindig részt veszünk a felvonuláson. Az önkormányzat jóvoltából a falu aprajának és nagyjának ingyenes arcfestéssel és csillámtetoválással kedveskedünk.
Óvodánkba látogatott Szabó Zsolt országgyűlési képviselő, aki figyelmünkbe ajánlott
több pályázati lehetőséget is, amelyekkel éltünk is. Az egyik pályázat célja energetikai
felújítás, melynek keretein belül a nyílászárók cseréje, homlokzati felújítás, csatorna
cseréje, radiátorok cseréje, akadálymentesített bejárat és mosdó, valamint napelem
kerülne kialakításra. A másik pályázaton az óvoda udvar fejlesztésére, egy komplex

A jótékonysági bál minden más helyszínt „kinő ” - a tornacsarnok évről-évre megtelik
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játszóelemre pályázunk. Bízunk a pályázat sikeres
elbírálásában, hiszen ezek révén az önkormányzat eddigi – döntően önerős – fejlesztéseinek
sora egy sokkal nagyobb léptékű, sok tízmillió
forintos beruházással folytatódhatna.
Idén októbertől is elindulnak az ingyenesen
igénybe vehető szolgáltatásaink. Szeretettel és
szakértelemmel készülnek az óvónénik a játszóház, a zeneovi, a kézműves foglalkozás, a láb és
tartásjavító torna foglalkozásokra.
Az önkormányzat támogatásának köszönhetően
hetente egy alkalommal ingyenes balett- és néptáncoktatáson vehetnek részt az óvodás gyerekek, Albuvonics Milán vezetésével.
A már hagyományos jótékonysági bálunk az elmúlt két évben olyan sikeresnek bizonyult, hogy nagyobb befogadóképességű helyszint kellett keresnünk. Nagyréde Nagyközség Önkormányzata, Siposné Fodor Judit polgármester asszony rendelkezésünkre
bocsátotta a Sportcsarnokot, s így lehetővé tette számunkra a Nagyrédei Kastély Óvoda
jótékonysági báljának megszervezését, sikeres megrendezését. Köszönet illeti az óvodai dolgozókat, szülőket, akik nagy segítséget nyújtanak a bál előkészületeiben, lebonyolításában. A bálozók pozitív visszajelzései, a felénk áradó szeretet biztosított bennünket arról, hogy érdemes újra és újra megszervezni a Kastély Óvoda jótékonysági bálját.

A kastélyudvar folyamatosan gyarapszik új elemekkel, egy pályáza lehetőség révén pedig a karbantartások és
kisebb, ám fontos fejlesztések után jelentősebb átalakítás történhet, így az épület megújulásával párhuzamosan az
udvar is még inkább a gyerekek tes -lelki épülését, gyarapodását szolgálja - egyebek melle új játékelemekkel is
bővülve

Az előttünk álló időszakban is rengeteg program várja a gyermekeinket, óvodai kollektívánk mindent megtesz annak érdekében, hogy derűs, vidám légkörben élményekben gazdagon teljenek az óvodás évek.
Kovácsikné Groszmanek Krisztina
óvodavezető
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Segítség, társaság, méltóság
A Nagyrédei Gondozási Központ 2016. 11. 11. napjától működik a községben. A Gondozási Központ három szolgáltatást biztosít Nagyréde közigazgatási területén, melyek
a következők: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása.
Az intézmény létrejöttét megelőzően, korábban két szolgáltatást már nyújtott a település, a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés formájában. Azonban az ellátások hatékonyságát növelte, hogy intézményesített keretek közé kerültek, kiegészítve
a nappali ellátással.
Majdnem megduplázódott a szociális étkezők száma a Gondozási Központ működésének megkezdése után, ma már csaknem ötvenen veszik igénybe a szolgáltatást.

2019-ben új, hagyományteremtő kezdeményezésként állíto ák fel a „mindeki májusfáját” a Gondozási Központ
udvarán. Sokan hoztak, vagy küldtek szalagot, ezzel is jelezve: fontosnak tartják kapcsolatukat az intézménnyel

A növekedés több mindennek is köszönhető. Egyrészt annak ellenére, hogy fizetős
szolgáltatásról beszélünk, nagyon kedvezőek a térítési díjak (amelyek az öregségi
nyugdíj összegével párhuzamosan sávosan változnak) a legmagasabb nyugdíjban részesülők egy ebédért kiszállítással mindösszesen 680 forintot fizetnek. Ez az összeg
nem változott az elmúlt négy évben.
A Kastély Óvoda főzőkonyhája által biztosított étel minőségével kifejezetten elégedettek a szolgáltatást igénybevevők.
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Örömteli, hogy az intézmény szolgáltatásainak
híre egyre jobban elterjed a településen, ami köszönhető annak, hogy a kollégák az étel kiszállításakor (is) ápolják a személyes kapcsolatokat az
idősekkel. A településen megjelenő helyi sajtó is
közvetít híreket az intézmény szolgáltatásairól, és
természetesen a szájhagyomány útján terjedő
ajánlás is sokat befolyásol a szolgáltatások igénybevételénél.
Megállapítható, hogy a településen, mindamellett, hogy kötelező feladat, szükségszerű is a
szociális étkeztetés biztosítása, hiszen növekvő
igény mutatkozik a szolgáltatás iránt.
A házi segítségnyújtás szolgáltatás az intézmény
létrejötte előtt is elérhető volt a településen.
A szolgáltatás biztosításával javul az ellátottak szociális biztonsága, erősödik önbecsülésük, nő az önbizalmuk, mivel saját lakókörnyezetükben történik a gondozásuk. Ezáltal hozzájárulunk ahhoz, hogy az idős emberek minél tovább méltósággal tudjanak
saját otthonukban tisztes öregkort megélni, megőrizve családi kötődésüket, társas
kapcsolataikat.
A házi segítségnyújtás nagy bizalmat igényel az ellátott részéről, hiszen az otthonában
történik a szolgáltatás, be kell engedni a gondozónőt, esetenként kulcsot kell átadni,
ha az ellátott nehezen mozog vagy mozgásképtelen, teljes bejárásunk van az otthonukba, emiatt ezt a szolgáltatást kiemelt figyelemmel biztosítjuk.
A házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevételénél is emelkedő tendencia mutatkozik. Sajnos ezen a területen már a ténylegesen kiszolgáltatottabb, egészségileg labilisabb állapotú idős emberekkel találkozunk, ami időnként azt vonja maga után, hogy
elhalálozás, illetve szociális otthoni elhelyezés miatt rövid ideig van a szolgáltatásban
az ellátott, így enyhébb mértékű az emelkedés.
A házi segítségnyújtás szolgáltatás térítési díja is, hasonlóan a szociális étkezéshez,
az öregségi nyugdíj mértékével sávosan változik. Az óradíj 2016-ban a legmagasabb
nyugdíjjal rendelkezők esetében 320 forint volt, ez az összeg 2019 év májusától mindösszesen 80 forinttal emelkedett, tehát 400 forintos óradíjat kell fizetni egy órányi
gondozásért. Ami vajmi kevésnek mondható, annak tükrében, hogy a szolgáltatás önköltsége 1374 forint óránként. Elmondható, hogy a térítési díj összege nem arányos
azzal a biztonságérzéssel, ellátásformával, törődéssel amit cserébe a szolgáltatást
igénybevevő kap.
Az Idősek nappali ellátása, mint napközbeni elfoglaltságot nyújtó, klubszerű szolgáltatás 2016. 11. 11. napjától érhető el a településen. Ez az új szolgáltatási forma kezdetben
nehezen indult útjára, hiszen a faluban élő, portával, földdel, családi házzal rendelke-
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ző, nyugdíjkorhatárt elért potenciális klubtagok állandóan tevékenykednek, nehezen
szakadnak el a megszokott munkáktól. Azok, akik belátogatnak a klubba, ismerik az itt
zajló történéseket, megtapasztalhatják, hogy a klubélet nagyon is mozgalmas, érdekes, csöppet sem unalmas, lusta vagy sznob tevékenység.
Az indulást megelőzően rengeteg időt fordítottunk arra, hogy személyes kapcsolatot
alakítsunk ki a potenciális klubtagokkal. Sok idős hölgyet és urat felkerestünk, akikkel beszélgettünk az intézményről, a terveinkről, feladatainkról, de leginkább róluk.
Igyekszünk a mai napig is meghallgatni, megérteni, megbecsülni, odafigyelni, tisztelni,
kérdezni, válaszolni.
Ez az a korosztály, akik sajnos a mai társadalmi helyzet miatt (fiatalok dolgoznak, rohannak, az unokák több időt töltenek az iskolában és hosszabb ideig tanulnak) egyedül maradnak, magányosan, gyakran a párjuk nélkül, ücsörögnek otthon és a múltról merengenek vagy arra vágynak, hogy valaki nyissa már rájuk
az ajtót, hogy megoszthassák gondolataikat, élettapasztalataikat, örömeiket, bánatukat. Hihetetlen sok bölcsesség, kreativitás, öröm van az idős emberekben.

A születésnapok, névnapok közös ünneplésére mindenki nagy örömmel készül - elmaradhatatlan a mulatság

Az idősek klubjában kialakított rendszert a klubtagok elfogadták, megszokták, késlekedés esetén hiányolják is. Napi szinten zajlik torna, vérnyomásmérés, ebéd utáni
felolvasás (mese, vers, aktuális cikkek, vallási témájú iratok), odafigyelő beszélgetés,
értő figyelem, mentális tanácsadás, társas játék, memória- és kommunikáció-fejlesztő
játékok, gyakorlatok. Hetente több alkalommal zajlik kreatív foglalkozás, zenehallgatás, éneklés, imaóra, film- illetve tévénézés. Természetesen az ünnepekre külön megemlékező alkalmakat tartunk, készülünk, várjuk, megünnepeljük.
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Amikor az időjárás engedi az épülethez tartozó egyre szebbé alakuló parkosított udvart is birtokba vesszük. Az idősek nemcsak használják az udvart és a kertet, hanem
aktívan tevékenykednek benne, növényeket ültetnek, öntöznek, gyomtalanítanak.
Számunkra ez azt jelenti, hogy fontosnak tartják környezetük rendben tartását, és ami
fontos az mindig energiát kap és életben marad.
Az idősek mindennapjairól és a nagy eseményekről a település honlapján több alkalommal is beszámolunk, hiszen fontos, hogy a községben élők tudják miről szól az
intézmény, mit nyújt az ide látogatóknak, a bizalmukkal megtisztelő érdeklődőknek és
klubtagoknak. Több olyan rendezvényt is szerveztünk ami bevonja a településen élő
lakosságot, s nemcsak az idős korosztályt célozzuk meg, hiszen célunk, hogy kapcsolatot alakítsunk ki, tartsunk fenn a fiatalabb, aktív korosztállyal és a gyerekekkel, akik
üdítően hatnak az idősek lecsendesedett nyudodt életében.
2016. november 11-i induláskor 11 fő tisztelt meg a bizalmával bennünket, mára már a
működési engedélyben meghatározott 20 fős maximális létszámú klubtag van jelen
intézményünkben.
Az intézményben a kezdetekhez képest nagy változások a tárgyak számában történtek, hiszen rengeteg bútorral, ülőalkalmatossággal, használati tárggyal, (mosógép,
televízió, kávéfőző, vérnyomásmérő, vércukoszintmérő), szinte könyvtárnyi könyvvel,
növényekkel lettünk gazdagabbak. A legnagyobb változás a parkosított udvar kapcsán történt, hiszen aszfaltburkolatot kapott a bejáró rész, így biztonságosabbá téve
a klubtagok mozgását, az udvar használatát. A nappali ellátás önköltsége 1668ft/fő/
nap, ennek ellenére a szolgáltatást térítésmentesen vehetik igénybe, amihez még
hozzájárul az is, hogy a település kisbusza szállítja be és viszi haza az ellátottakat,
szintén térítésmentesen.
Az intézmény létrejötte óta nemcsak a szolgáltatást igénybevevők létszáma nőtt, hanem a szolgáltatás biztosítást ellátó kollégák száma is, 2019 márciusától a korábbi
három helyett immár négyen, szakmai végzettség 100 százalékos biztosításával gondoskodunk a mintegy 70 ellátottunkról.
Összességében elmondható, hogy a Nagyrédei Gondozási Központ, mint szociális
szolgáltatásokat biztosító intézmény, nemcsak a törvényi kötelezettségnek felel meg,
hanem a lakosok igényeinek is.
Bízunk abban, hogy ezt a folyamatosan növekvő igényt, bizalmat a jövőben is megkapjuk, igyekszünk a szolgáltatásokat tudásunkhoz, erőnkhöz, szakmai felkészültségünkhöz mérten maximálisan kitartóan ellátni.

Pardi Beatrix
intézményvezető
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Molnár József Közösségi Színtér
2017-től dolgozom Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának alkalmazásában,
művelődésszervező munkakörben. Az elmúlt években számos változás, fejlesztés valósult meg a nagyrédei közösségi színtérben, melyről érdemes beszámolni,
érintve a folyamatban lévő tevékenységeket, pályázatokat és a jövőben
megvalósítani kívánt tervek előkészítésének lépéseit.

2017-ben négyen dolgoztunk az akkor még Molnár József Művelődési Ház nevet viselő intézményben, ketten az önkormányzat foglalkoztatásában, ketten pedig a kulturális közfoglalkoztatás nyújtotta lehetőségnek köszönhetően. A megszokott programok, rendezvények és tevékenységek mellett igyekeztünk újításokat bevezetni, új
csoportok létrejöttét ösztönözni, pályázati felhívásokon keresztül fejlesztéseket megvalósítani és lehetőségeink szerint megújulni.
Elsőként napi munkavégzésünk legfőbb helyszínét, az iroda helyiségét újítottuk fel
kizárólag önkormányzati támogatással. Végre minden dolgozó saját asztalt, saját
munkaterületet kapott, ennek révén a napi feladatait eredményesebben tudta elvégezni. Egy intézmény életében és egy munkahelyi közösségben meghatározó a
munkakörülmények milyensége. Azt is tudjuk, hogy intézményünkben egyre inkább
teljeskörű felújításra volna szükség, ezért az elmúlt években folyamatosan kerestük a
pályázati forrásokat az épület felújítására. Több pályázatot is benyújtottunk, így újulha-
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tott meg a mai kor igényei szerint a folyosó, illetve a női- és férfimosdó is. Jelenleg egy
százmilliós energetikai projekt elbírálására várunk, de addig is próbáljuk berendezési
tárgyakkal, festéssel, dekorálással barátságosabbá, szebbé tenni az épületet az önkormányzat támogató közreműködésével.
Az intézmény épületének megújulása mellett szakmai átalakulásokról is beszélhetünk, hiszen 2017-ben módosították a hazai közművelődést érintő jogszabályokat.
Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet Heves
Megyei Igazgatóságának felkérésére részt vehettem a „Metszéspont” elnevezésű
egyéves programban, mely során Heves megyei szakmai hálózatot alakítottunk és
közművelődési szakemberek együtt értelmezhették, véleményezhették a kulturális
intézmények működésének megújult törvényi hátterét. Az új szabályozásnak megfelelően Nagyrédén is módosítottunk a dolgozók munkarendjén, az intézmény adminisztrációs feladatain, a nyitvatartási időn és törvényi kötelezettségünknek eleget
téve az intézmény elnevezésén is, mely tükrözve az intézmény típusát, ugyanakkor
névadójának emlékét megőrizve a Molnár József Közösségi Színtér elnevezést kapta.

Az elmúlt években az előírt kötelező alapfeladataink ellátása és a változások bevezetése mellett az volt a legfőbb célunk, hogy valóban a helyi közösség színtere,
találkozási helye legyen az intézmény. A kötetlen programok miatt nehéz egy ilyen
intézményben konkrét látogatói létszámot meghatározni, de annyit szerencsére
elmondhatunk, hogy évről-évre nagyobb érdeklődést tapasztalunk, egyre többen
látogatnak el programjainkra, rendezvényeinkre és a napközben színterünkbe
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látogatók, érdeklődők száma is növekszik. Az intézményben működő csoportok köre
is bővült az elmúlt években. Az évek óta rendszeresen nálunk próbáló, intézményünkben összejöveteleket szervező Virtus Kamara Táncegyüttes, Nagyrédei Asszonykórus, Csanak Citerazenekar, Férfi Dalárda, Bokréta Nyugdíjas Kör mellett új csoportokat
is létrehoztunk vagy támogattuk valamilyen formában működésüket. A Virtus Kamara
Táncegyüttes ifjúsági együttese színvonalas produkciókat mutat be és komoly szak-

mai elismeréseket szerez, valamint Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának támogatásával elindult a szülők számára térítésmentes gyermek balett- és néptáncoktatás
is az óvodában és az iskolában, melyet nagy örömünkre rengetegen vesznek igénybe. Új csoportjaink között említhetjük a MeseMorzsa bábcsoportot, melynek tagjai
országosan jó hírét viszik településünknek.
A Nagyrédei GasztroKlub egy Heves megyei könyvtáros program kezdeményezéséhez kapcsolódva jött létre, majd az összejöveteleket a közösségi színtérben folytatva
működött tovább. A nagyrédei gyermek önvédelmi csoport edzéseinek szintén térítésmentesen biztosítunk helyszínt az önkormányzati támogatással és pályázati forrással felújított vívó és fitnesz-teremben. A csoportok munkájának támogatása mellett
fontosnak tartjuk azt is, hogy tevékenységünk ne kizárólag a közösségi színtér falain
belül és környékén valósuljon meg, ezért gyakran látogatunk a település többi intézményébe vagy szervezünk kitelepüléseket
Egyik kiemelt programunk lett az évek során az elsőként 2016-ban nyolcadik osztá-
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lyos tanulóknak szervezett értéktári vetélkedő, melyet minden évben megszervezünk,
megújítunk. 2019-ben Értéknap elnevezéssel már nem kizárólag a település intézményei, hanem a helyi közösség tagjai számára is elérhetővé tudtuk tenni a versenyben
való részvételt.
Nagy öröm számunkra, hogy az értéktári vetélkedőből kidolgozott komplex fejlesztési programot nem csak az önkormányzat vezetése ismeri el, hanem intézményünk
szakmai körökben is jó hírét viszi Nagyréde nagyközségnek. A település fiataljait megszólító értéktári vetélkedő programot és a nagyrédei értéktári tevékenységet
több szakmai konferencián is bemutathattuk az elmúlt években előadások, kiállítások alkalmával és Nagyrédén is szerveztünk már értéktári szakmai tanácskozásokat.
A Magyar Népművelők Egyesülete által kiírt szakmai innovációs pályázaton 2018-ban
első helyezést értünk el az értéktári programon keresztül megalkotott közösségfejlesztési koncepcióval, ezzel intézményünk elnyerte az „Okosművház 2018” címet.

A helyi értékek fiatalokkal való megismertetése miatt az Új Nemzedék Központ Heves
megyei irodájának munkatársai felvették országos „Jó gyakorlat” listájukra a nagyrédei
kezdeményezést, emellett Új Nemzedék Díjra is jelölték önkormányzatunkat ezzel a
tevékenységgel. Szakmai bírák a legjobb tíz közösségi kezdeményezés közé választották a nagyrédei „Értéknap” programot. A díj odaítélését közönségszavazás döntötte
el, melyet ezúttal nem településünk kapott a szavazatok mennyisége alapján, de nagy
büszkeség volt számunkra, hogy településünk képviseletében a Youth Hungary országos konferencián átvehettük az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Új Nemzedék Központ innovatív kezdeményezésért járó elismerő oklevelét és bemutathattuk
a programot.
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Intézményünk a Cselekvő Közösségek – Aktív közösségi szerepvállalás kiemelt országos projektbe is bekapcsolódott. A Nagyrédei Értéknapok és a Virtus Kamara
Táncegyüttes közreműködésével elinduló értékőrző kisfilmek készítése programjaink
bekerültek a Cselekvő Közösségek jó gyakorlatai közé. Ezeket a jó gyakorlatokat
szakmai rendezvények alkalmával be is mutathattuk, illetve kiadványban való megjelenésre is felkérték intézményünket.

2019-ben a Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatósága dicsérő oklevelet adott át a Heves Megyei Értéktári Napon Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának a településen zajló kimagasló hagyományőrző, értékőrző tevékenység elismeréséül. Heves megyei közművelődési kollégák többször is ellátogattak hozzánk szakmai
beszélgetések, informális tanulás céljával, emellett pedig távolabbról is érkeztek már
hozzánk tanulmányútra kulturális szférában dolgozók.
Intézményünk a már megszokott programok mellett részt vesz országos projektekben és a településen zajló pályázati tevékenységekbe is aktívan bekapcsolódik.
A projekt kezdete óta folyamatosan ingyenes helyszínt biztosítunk és lehetőség szerint segítséget nyújtunk a háziorvosi praxis-pályázat keretében nyújtott egyes szolgáltatásoknak, mint például a gyógytorna, dietetikai és pszichológiai tanácsadás, szűrővizsgálatok, egészségnap.
2018-ban az országos „Bűvös Bábos” programhoz csatlakozva Nagyrédén újra bábcsoport alakult Kovácsné Erki Dalma munkatársunk vezetésével. A nagyrédei MeseMorzsa bábcsoport kitartó és eredményes munkáját tükrözte az Országos Bűvös
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Bábos Szemlén és a Nemzeti Művelődési Intézet Heves megyei szakmai napján, illetve Nagyrédén többször is bemutatott előadás.
Szintén országos projekt keretében zajlik a „Mozgó film – mozgó klub” elnevezésű
program előkészítése, melynek köszönhetően 2019 októberétől térítésmentesen vehetnek részt a helyiek filmkészítéssel, fényképezéssel kapcsolatos programokon egy
éven keresztül.
Sikeres pályázatainkról szerencsére tartalmasan lehet beszámolni, hiszen az eddig
említett programok mellett is hosszú a lista. 2017 óta két alkalommal nyertünk Hungarikum pályázaton, két művészeti csoportunknak (Nagyrédei Asszonykórus, Virtus
Kamara Táncegyüttes) segítettünk sikeresen pályázni a Csoóri Sándor Program csoportok szakmai támogatására kiírt felhívására. Az épület belső felújítására benyújtott
pályázatunk ugyan tartaléklistára került, de a Magyar Falu program egyik pályázatának köszönhetően a mosdó-helyiségek és a folyosó felújítása még idén megvalósul.

Szintén pályázati úton jöhetett létre 2018-ban a Nagyrédei Digitális Jólét Program
Pont. Ez a program a digitális felzárkóztatást, a digitális szakadékok csökkentését és
a digitális gyermeknevelést helyezi előtérbe, de számos térítésmentes szolgáltatást
is igénybe vehetnek a helyi lakosok és az érdeklődők. Én területi vezetőként és települési mentorként dolgozom, Kovácsné Réz Boglárka és Albunovics-Besze Zsófia
kollégáim pedig települési mentorként tevékenykednek az országos Digitális Jólét
Program Hálózatban. A nagyrédei közösségi színtérben szabad wifi, ingyenes eszközhasználat és segítségnyújtás várja az érdeklődőket, valamint ismeretterjesztő előadásokat, képzéseket is szervez a DJP pont.
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Egyik legfontosabb sikeres pályázatunknak tartom a Bethlen Gábor Alap testvértelepülési kapcsolat kialakítására kapott támogatását. Bár a támogatás csekély összegű
volt, a program mégis nagyon fontos a település életében, hiszen Nagyrédének a
korábbiakban nem volt még hivatalos és élő testvértelepülési kapcsolata. A leendő

testvértelepülés kiválasztása hosszú folyamat volt, mert olyan települést kerestem,
ami hasonló adottságokkal rendelkezik, többségben magyarok lakják és nyitottak egy
pályázati program keretében a hivatalos megállapodás megkötésére. Ezután sikerült
kapcsolatba lépni a felvidéki Pered községgel. A települések polgármesterei 2018ban írták alá az együttműködési megállapodást, a két község vezetése és közössége
között egyaránt jó kapcsolat alakult ki, így az együttműködés egyre szélesebb körben
valósulhat meg.
Településünk egyik legnagyobb megvalósítási szakaszban tartó pályázata az „Esély
Otthon” projekt, mely programjai a Molnár József Közösségi Színteret is érintik. Intézményünk közreműködik a fiatalokkal való kapcsolattartásban, pályaorintációs- és karriertanácsadás megszervezésében, munkavállalással és foglalkoztatással, valamint vállalkozással, forrásteremtéssel kapcsolatos programsorozatot is indítottunk. Szerveztünk helyi
értékekhez és filmkészítéshez kapcsolódó nyári tábort a helyi fiatalok részvételével, jelenleg pedig egy állandó értéktári kiállítás előkészítésének, szakmai anyagainak beszerzése zajlik szintén a támogatási forrásból. A pályázatnak köszönhetően még 2019-ben
egy térítésmentes, vállalkozóvá válást támogató képzést tudunk majd elindítani intézményünkben, mellyel a helyi fiatalok vállalkozási kedvét szeretnénk növelni.
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A pályázati tennivalók, a szakmai munka mellett korlátokkal, akadályokkal is meg kellett küzdenünk az elmúlt években. A jogszabályi változások bevezetése sok időt vett
igénybe alaptevékenységeink mellett, továbbá a Belügyminisztérium megszüntette
az éveken át tartó kulturális közfoglalkoztatási programot, ami szintén nagy nehézséget okozott intézményünknek. A feladatellátás 4 fős dolgozói létszámra lett kialakítva,
de költségvetésünk önerőből csak három alkalmazott foglalkoztatását tette lehetővé.
A létszámcsökkentés és a könyvtári feladatellátás átvétele miatt a közösségi színtérben dolgozó szakmai munkatársak létszáma 2018 tavaszán a felére csökkent, ami
mellett az új előírásoknak megfelelően még a kötelező szakmai továbbképzéseken is
részt kellett vennünk és a pályázatok megvalósítása mellett az alapfeladatainkat is az
új szabályozások szerint el kellett látnunk. Úgy gondolom, hogy a létszámcsökkenés
és a feladatok bővülése ellenére sikerült eredményesen megvalósítani programjainkat, pályázatainkat.
A nehéz időszakból
szintén egy pályázati
lehetőség nyújtott kiutat számunkra, hiszen
a Magyar Falu Program
bértámogatása lehetővé tette, hogy 2019 augusztusától ismét egy
teljes munkaidős szakmai dolgozóval bővüljön
csapatunk, így korábbi
munkatársunk Albunovics-Besze Zsófia viszszatérhetett hozzánk.
Az utóbbi években 25 millió forint külső támogatást sikerült megszereznünk. Ez jól
jelzi, hogy a pályázati projektekkel (eszközök, szakmai anyagok beszerzése, bértámogatás, kisebb felújítások, programok megvalósítása) való rengeteg munka - melyeket
nem pályázatírók, hanem mi magunk végzünk – megéri a fáradtságot.
Kovácsné Réz Boglárka, Albunovics-Besze Zsófia és én magam is részt vettem a Digitális Jólét Programhoz kapcsolódó mentor képzésen, ahol a digitális témájú segítségnyújtás területén szereztünk ismereteket. Zsófia emellett végzős hallgató az Eszterházy Károly Egyetemen, ahol hamarosan szakmai alapdiplomáját szerezheti meg.
Kovácsé Erki Dalma bábcsoport-vezetői ismereteket sajátíthatott el, valamint kulturális közösségszervező képzést végzett, jelenleg pedig középfokú tanulmányokat
folytat a Könyvtári Intézetben. Nem csak munkatársaim, hanem saját fejlődésemre
is igyekeztem nagy hangsúlyt fektetni az elmúlt években. Részt vettem közösségfejlesztő szakmai továbbképzésen és többfunkciós kulturális intézmények vezetőinek
indított vezetői képzésen is. Jelenleg szakmai mesterképzést végzek a Széchenyi István Egyetem hallgatójaként. Ismereteink bővítését nem csak jelenlegi munkánk és
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fejlődésünk miatt tartom kiemelten fontosnak, hanem a következő évekre való felkészülés, terveink megvalósításának szakmai megalapozása miatt is. A Fáy-kastély
felújítását és összevont kulturális intézményünk létrehozását követően ugyanis nagy
szükségünk lesz – nem csak a törvényi előírások miatt – arrra, hogy birtokunkban legyenek ezek a végzettségek.

Röviden összefoglalva úgy érzem, hogy az elmúlt években olyan csapattá formálódott a Molnár József Közösségi Színtérben dolgozók köre, akik támogatják egymás
munkáját, egyénileg és közösen is fejlődnek annak érdekében, hogy a helyi közösség
és a nagyrédei közművelődés minden színtere fejlődni tudjon. Bízunk abban, hogy a
továbbiak ezt a munkát még eredményesebben tudjuk majd ellátni és egyre nagyobb
kört tudunk bevonni a helyi közösségi életbe a nagyrédei lakosságból.
Markó Anita
művelődésszervező
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Középpontban a szakmaiság
és az ügyfél

A polgármesteri hivatal köz sztviselői, a közalkalmazo ak és az intézményvezetők együ alkotnak valódi
csapatot. A munkakör, a foglalkoztatási forma eltérő, a cél azonban közös: Nagyréde ügyeit minél hatékonyabban
előre vinni. Legyen szó állampolgári kezdeményezésekről, panaszokról, ügyintézésről, vagy épp a közigazgatási
feladatokról, pénzügyekről, kultúráról, gyerekekről, idősekről... Egy szóval: Nagyrédéről

A Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2013. (II. 14.) önkormányzati határozatával, Szűcsi
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2013. (II. 15.) önkormányzati határozatával döntött. A Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal a fenti döntések alapján 2013.
március 1-jével jött létre és került bejegyzésre a Magyar Államkincstár által vezetett
közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba.
Nagyréde Községi Önkormányzat és Szűcsi Községi Önkormányzat a 2014. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását követően úgy döntött, hogy a
Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatalt tovább működteti.
A Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői feladatait 2015. március 1-jétől látom el. A Hivatalban dolgozó köztisztviselők száma összesen 12 fő, melyből 8 fő a
Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, 4 fő pedig a Nagyrédei Közös
Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltségén látja el feladatait.
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Jelenleg a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén dolgozó köztisztviselők:
dr. Bálint Edina Ida jegyző, anyakönyvvezető
Kaponya Zoltánné titkársági ügyintéző
Kerek Lászlóné igazgatási ügyintéző
Szakács Mónika pénzügyi ügyintéző
Sebőkné Nagy Katalin pénzügyi ügyintéző
Sziltcsenkó Melinda adóügyi ügyintéző
Siraki Tamásné gazdálkodási ügyintéző
Srajber-Oláh Zsuzsanna szociális-igazgatási ügyintéző, anyakönyvvezető

A Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén jól képzett, közigazgatásban
jártas, szakembergárda dolgozik, akik igyekeznek hivatali feladataikat a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően elvégezni, az ügyfelek érdekeit figyelembe véve eljárni. Sokszor előfordul, hogy olyan ügyekben kérik a nagyrédei lakosok a hivatal segítségét, melyekben hatáskörrel és illetékességgel ugyan nem rendelkezünk, ennek
ellenére próbálunk az ügyben segíteni, a közvetítő szerepét betölteni a hatóságok és
a lakosok között.
A Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén 2015. március 1-től kezdődően
nem volt jellemző a fluktuáció. A Közös Hivatal székhelyéről 1 fő távozott lemondással
és 1 fő közös megegyezéssel.
Bene Ferencné, Pannika szociális-igazgatási ügyintéző és anyakönyvvezető, aki 22
éven át dolgozott köztisztviselőként a nagyrédei hivatalban, 2016-ban nyugdíjba vonult. Szakmai munkáját ezúton is nagyon köszönjük, kívánjuk számára, hogy nyugdíjas
éveit egészségben, szeretetben, boldogságban töltse családja körében.
Tekintettel arra, hogy az ügyintézők személyének változása nem volt jellemző az elmúlt években, ezért is tud a Hivatal igazán jól teljesíteni, mivel nem telik el fölöslegesen
idő azzal, hogy mindig újabb és újabb ügyintézők tanuljanak bele a munkakörükbe.
A Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén dolgozó köztisztviselők az elmúlt évek alatt csapattá kovácsolódtak, akik nem csak az ügyfelek, de egymás iránt
is empátiával és szeretettel fordulnak, próbálják munkájukat mindenki legnagyobb
megelégedésére, egymás munkáját segítve, a jogszabályokat maradéktalanul betartva, jól végezni. Remélem, hogy hivatali szervezetünk még sokáig ilyen formában
működhet Nagyréde településen.
Dr. Bálint Edina Ida
jegyző
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Ciklusbeszámoló - 2014-2015
2014.

2014. október 22. - az önkormányzat alakuló ülése

Mindenki előtt ismert, hogy 2014 októberében meglehetősen nehéz pénzügyi helyzetben - gyakorlatilag csődközeli állapotban - vette át a falu vezetését az újonnan
megválasztott képviselő-testület.
A független könyvvizsgálói jelentés megállapította, hogy mintegy 130 millió forintos
hiánnyal küzd a község, a korábban megvalósított beurházások - útépítések, egészségház - kifizetése nem történt meg.
A helyzet tisztázása után, a könyvvizsgálói jelentésben foglaltak alapján
megkezdtük a „tűzoltást” a tárgyalásokat mindazokkal, akiknek tartozott az
önkormányzat.
A felelős gazdálkodás, a megegyezésre törekvő tárgyalások, a korrekt,
együttműködő hozzáállás révén sikerült stabilizálni a költségvetést.
Ennek hatásai máig érződnek, hiszen
a problémahalmaz méretéhez képest
csekély, ám számszerűen mégis jelentős hitelfelvétel is szükséges volt a
helyzet rendezéséhez, a működőképesség megteremtéséhez, a tartozások rendezéséhez. Közismert, hogy a két korábbi útberuházás - az Atkári és a Gyöngyösi út
alsó részének felújítása - kifizetéséhez hitelfelvételre kényszerültünk. 2015 decem-
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berétől a hitelt évente mintegy 10 millió forintos részletekben rendben visszafizetjük,
2020 nyarán letelik az utolsó részlet.
A stabilizálás - ha úgy tetszik: az életben maradás - után jöhetett csak szóba bármilyen fejlesztés. Ma már jogos büszkeséggel mondhatjuk: sikerült gyorsabban és hamarabb fejlődési pályára állítani a falut, mint ahogyan azt az első egyértelmű számok
- a 130 milliós hiány - alapján gondoltuk.
Ma már Nagyréde stabilan működik, lejárt tartozása nincs, egyetlen hitele a már
említett, 2020-ban lejáró hitel, mindezek mellett pedig minden esztendőben sikerült
saját erős beruházásokat, fejlesztéseket is megvalósítani.

2015.

Az iskola főépülete. a tornacsarnok és a polgármesteri hivatal európai uniós támogatásból újult meg
energe kailag. Műanyag nyílászárók kerültek beszerelésre, illetve hőszigetelést és födémszigetelést kaptak az
épületek. A támogatás 100 százalékos mértékű volt, és 126 millió forint értéket képviselt.
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Az előző ciklusban, csarnokra felrako napelemek – azon túl, hogy
nem az önkormányzaté voltak és az energiát nem nekünk termelték,
hanem csupán a piaci ártól 15 százalékkal alacsonyabb áron tudta az
önkormányzat az áramot megvásárolni – tönkrete ék a tetőt.
Emlékszünk: Ha ese az eső, akkor a csarnokban álltak a tócsák, mely
állapot rendkívül balesetveszélyes volt.
Miután a KEOP pályázatból megvalósult födémszigetelésnek semmi
értelme nem le volna beázó tető melle , így muszáj volt új tetőt
raknunk saját forrásaink terhére. A beruházás 9 millió forintba került.
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A Polgármesteri hivatal az energe kai felújításon szigetelésen, nyílászárócserén - túl egy jelentős önerős
fűtéskorszerűsítésen is átese . A ciklus elején csak
biomassza-kazán üzemelt, sokszor nem kielégítően.
Első körben az épület minden helyiségébe radiátorokat
szerelte ünk, így előkészíte ük a terepet a majdani
gázfűtés kialakítására. Gázkazánt csak 2018-ban vásárolt
az önkormányzat a saját költségvetéséből, így ma már
a biomassza-kazán és a gázkazán is üzemeltethető,
biztonságos fűtési lehetőséget teremtve.
Egy KEOP pályázat keretében, 20 millió forint uniós
támogatással napelemek kerültek a Polgármesteri Hivatal,
valamint az Egészségügyi Központ és a Művelődési ház
tetejére is.
A napelemek az önkormányzatunk tulajdonát képezik,
ezáltal a napelemek által betermelt energia valós
rezsicsökkentést biztosít az önkormányzatnak.
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A községi könyvtár, mióta lekerült a Fáy-kastély épületéből 2007-ben, az iskola emeletén lévő két tanteremben
kapo helyet. A községi könyvtár 2014-ben csatlakozo a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárhoz. Akkor
döntö ünk úgy, hogy az iskola földszintjén alakítjuk ki a könyvtár új helyét, két tanterem összenyitásával és
a helyiség felújításával. Mindezzel - azóta bebizonyosodo - ﬁzikailag is sokkal elérhetőbb le a könyvtári
szolgáltatás a település lakói számára.
2015-ben 2,5 millió forint támogatásból és 2 millió forint önkormányza önerőből tehát lekerült a könyvtár az
iskola földszintjére és negyedévente megújuló könyvkészle el szolgálja a települést.
2019. nyaráig Demény Imrénét alkalmazta az önkormányzat könyvtárosként, Már ka nyugdíjba vonulása után
Kovácsné Erki Dalma a falu könyvtárosa. Egyú al a nyitvatartás is változo , immár szombaton és az iskolai
szünetekben is nyitva van a könyvtár.
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A Darányi Ignác program keretében sikeres pályázat után hoztuk haza a településnek a Wolsvagen pusú
falubuszt 2015 október 22-én. Tíz millió forint támogatást nyertünk, amihez 2,7 millió forint önerőt biztosíto az
önkormányzat.
A busz sokszor segí csoportjaink utaztatását térítésmentesen, a Gondozási Központ életében pedig meghatározó
szerepet játszik, hiszen munkanapokon reggel és délután minden nappali elláto unkat háztól-házig szállítjuk vele,
térítésmentesen.

2015-ben kinő ük a 7 férőhelyes családi bölcsődénket. Muszáj volt egy 5 férőhelyes csoportot vásárolnunk. A
csoport működésének engedélyeztetése után rögtön fel tudtuk tölteni a férőhelyeket, azóta is folyamatosan teljes
kihasználtsággal működik a két csoport.
A csoport megvásárlása 1 millió forintba került, melyet önkormányza forrásból ﬁnanszíroztunk. Költséget jelente
és jelent még a csoportszoba kialakítása és az új dolgozók munkabére, de a maximális férőhely-kihasználtság
mutatja, hogy jó döntést hoztunk az újabb bölcsődei csoport kialakításával.
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A 2014/2015-ös telet gázfűtés nélkül, csupán a biomassza-kazán működtetésével kelle átvészelnünk, mert
az óvodában nem működö a gázkazán. Nehéz tél volt, sok izgalommal és aggódással, hiszen a gyerekek nem
maradha ak fűtés nélkül. 0-24 órás felügyeletet igényelt a biomassza kazán, így el is döntö ük, hogy a következő
télnek már nem futunk neki így, kevés pénzünk ellenére is belevágtunk a gázkazán vásárlásba, mely 3,5 millió
forintunkba került.
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Az előző vezetés által 2014. elején megrendelt és a harangöntő mester által elkészíte temetői lélekharangot
bizony nem ﬁze ék ki elődeink. Mi hoztuk haza és szerelte ük fel a harangot a ravatalozó kupolájába - 900 ezer
forint költséggel.
Ezúton is köszönöm annak a sok nagyrédeinek az anyagi támogatását, akik adományaikkal segíte ek az
önkormányzatnak kiﬁzetni a harang vételárát.
A temetői lélekharang minden utolsó útjára induló nagyrédeiért szól.

Ugyancsak „megörököltük” az előző önkormányzat vállalásaként a Gyöngyösi út végi
víz-és szennyvíz hálózat bővítésének költségét. A kifizetetlen számlákat nekünk kellett
rendezni, 5.5 millió forint értékben.
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Az Egészségház felújítására az előző vezetés 60 millió forint támogatást nyert. A beruházás az előző ciklusban meg
is valósult - ám a beruházás 108 millió forintba került.
Mi kilobbiztunk még plusz kilencmillió forintot a beruházáshoz. Ez azonban - bár nagy segítség és komoly
eredmény volt - csak enyhíte a nehézségeken, hiszen ki kelle ﬁzetnünk a hiányzó 48 millió forintot a
kivitelezőnek, illetve a NAV-nak (ÁFA ﬁzetési kötelem) ahhoz, hogy ténylegesen birtokba vehessük a megújult
épületet.
Orvosaink mindezek után, 2015. második felében költöztek be megújult rendelőikbe.
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Az önkormányzat
számítógépparkját le kelle
cserélnünk, annyira elavult
berendezések voltak a
polgármesteri hivatalban.
2015-ben egymillió forintért
vásároltunk számítógépeket és
egyéb informa kai eszközöket,
amelyekkel már végre
üzembiztosan lehete a napi
feladatokat ellátni.

A 2015-ben megvalósult fejlesztések összege:
Támogatás:
Önerős fejlesztés:

167,5 millió Ft
65 millió Ft
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Ciklusbeszámoló - 2016
2016-ban a már stabilizált költségvetés a várakozásokhoz képest nagyobb mozgásteret biztosított az önkormányzatnak az önerős fejlesztésekhez. Miközben a faluba 28
millió forint támogatás érkezett, és 28,5 millió forint értékű önerős fejlesztés valósult
meg.
Nagyrédei Gondozási Központ létrehozása
Az idősek nappali
ellátása mindig is
állam által kötelezően előírt feladata
lett volna az önkormányzatnak. Az elmúlt több mint 20
évben azonban ez
a szolgáltatás nem
működött Nagyrédén.
Mi önerős beruházásban, 20 millió forint ráköltésével létrehoztuk a gondozási központot az Atkári út 9-ben. Itt alakítottunk ki helyet a Hegyközségnek és a falugazdásznak
is.
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A Gondozási Központban 20 férőhely van a nappali ellátásra és nagy örömünkre mindig maximális férőhely kihasználtsággal működik az intézmény. 4 munkatársunk teszi
szebbé nap nap után időseink mindennapjait.
Amikor a Képviselő -testület döntött az intézmény létrehozásáról, bizony féltünk, hogy
lesz-e vajon gondozottunk, vagy csak eleget téve e törvényi előírásnak létrehozunk
egy nem vagy csak részben működő intézményt. Ugyanakkor bíztunk is: ha jól csináljuk, akkor ennek az intézménynek működnie kell.
És működik! És gondozottjaink szeretik az intézményt! Örülök, hogy részese lehettem
az intézmény megszületésének.

Nagyréde 2014- 2019
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TOP pályázat keretében 26 millió forintot nyertünk helyi piac kialakításra.
A Művelődési ház és a Polgármesteri hivatal közötti üres, füves területre egy 200
négyzetméteres fedett szín épül, mely nem csak piacként, hanem közösségi színtérként is működik majd.
A területre a későbbiekben még egy falukemencét is szeretnénk építeni, saját pénzünkből.

A kivitelezés - rajtunk kívül álló okok, főként az építőipari kapacitások szűkössége mia - csak 2019-ben
kezdődhete meg. A ciklusbeszámoló megjelenésének időpontjára remélhetően már a földmunkákon jóval túl jár
a beruházás, és még 2019-ben elkészülhet a falukemence is
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I. Világháborús emlékmű áthelyezése, a Horváth Laura emlékpark felújítása

Hiszem, hogy a „Szomorú katona” szobrának nem találhattunk volna méltóbb helyet
a Horváth Laura emlékparknál. A beruházáshoz 1,25 millió forint támogatást kaptunk,
melyet 2 millió forint önerővel egészítettünk ki.

A beruházás során nem
csak áthelyeztettük az I.
Világháborús emlékművet, de a meglévő elhanyagolt parkot is felújítottuk. Térköves burkolatot
kapott a park, az emlékművet megújítottuk, a
parban lévő fákat, bokrokat megnyesegettük.
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Ma már kedvelt pihenőparkként funkcionál az itt élők számára és a szobor éjszakai
megvilágításával impozáns eleme községünknek.

Ki volt Horváth Laura?
Ő az első kántor tanítónk felesége
volt, aki az I. Világháborúban még a
fronton is járt, hogy hírt vigyen és hírt
hozzon a fronton lévőknek. Megírta a
Hősök könyvét, melynek eredeti példányát templomunkban őrzik.
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Jogos lakossági panasz volt az, hogy a Hatvanba közlekedők esős időben nem tudnak esővéde helyen várakozni.
A problémát saját forrásaink terhére, 600 ezer forintból megoldo uk, megépítve a buszvárót a Fő út páratlan
oldalán.

Az első évben rengeteg problémát okozo a hangosító berendezésünk, minősége messze alulmúlta a kornak
megfelelően minimálisan elvárhatót. Éppen ezért örültünk a pályáza lehetőségnek, de mivel csupán 700 ezer
forintot nyertünk, további két millió forint önkormányza forrást is biztosíto unk a fejlesztéshez. Így már jó
minőségű, modern hangosítást tudunk biztosítani a művelődési házban megrendeze programokon.
Különösen igaz ez, amióta hangtechnikust is szerződte ünk a hangosítási feladatokra, egyú al a rendszer
felügyeletére és karbantartására. Mindennek köszönhetően az eszközök állapotának megóvása is biztosíto , hiszen
kizárólag a szerződö vállalkozó kezeli a technikát, amiért szerződésben felelősséget is vállalt.
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Háromszázezer forintért új játszóelemet vásároltunk az óvoda udvarára. A
gyerekek nagyon szere k, és biztos, hogy még jobban fogják szeretni azt a
játszóvárat, amit a Magyar Falu programban beado pályázat sikere esetén
fogunk megépíteni az óvoda udvarán, reményeink szerint még 2019-ben.
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Saját költségvetésünkből, a
hegyközség támogatásával
vásároltunk egy szárzúzó gépet.
A másfél millió forintos beszerzés
a zöldterületeink karbantartását
szolgálja azóta is.

Az év végi ünnepekre készülve mintegy 500 ezer forintért szereztünk be díszvilágítási elemeket. A rendszert a
következő évben tovább bővíte ük.

A 2016-ban megvalósult fejlesztések összege:
Támogatás:

28 millió Ft

Önerős fejlesztés:

28,5 millió Ft
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Ciklusbeszámoló - 2017
Ez az esztendő volt az első olyan, amikor igazából éreztük: beérett mindaz, amiért
eddig nagyon keményen és következetesen dolgoztunk. A költségvetésben érezhető
mozgásterünk maradt saját fejlesztésekre. Egyéb tekintetben is nyugodtabb környezetben, támogatóbb közegben tudtunk dolgozni, Lezáratlan ügyek, konfliktusok sem
terhelték a mindennapokat, teljes figyelemmel a feladatokra koncentrálva dolgozhattunk. Az eredmények nem is maradtak el.

TOP pályázat keretében 85 millió forint uniós támogatást nyertünk a Fáy-kastély műemlék épületének
felújítására.
Sajnos évek mentek el tervezők állandó újratervezési munkájával, miután az elmúlt években robbanásszerű
áremelkedés zajlo az építőiparban, illetve a növekvő bérek is folyamatosan növelték a felújítás költségeit. Emia
többször kényszerültünk á erveztetni a beruházást, hogy az elnyert támogatás elegendő legyen a fejlesztésre.
Jelenleg a közbeszerzési eljárás elő állunk, a kivietelező kiválasztása után végre megkezdődhet a hat
kiállítótermes, többfunkciós tér tényleges megvalósítása. Az épület és intézmény jelentős turisz kai a rakció lehet
a Mátrai térségben
Állandó kiállítás keretében szeretnénk a
nagyközönség elé hozni a Molnár József
hagyatékot (önkormányzatunk tulajdonában
közel 50 Molnár József festmény van), a
TSZ múltunk relikviáit és szeretnénk egy
kiállítóhelyiséget Nagyréde múltjának,
helytörténetének szentelni.
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TOP pályázat keretében 62,4 millió Ft-ot nyertünk a Haladás úton kialakítandó kerékpárút megvalósítására.
A fejlesztés során a Haladás utat 6 méter szélesre bővítjük, az úton kerékpársáv kerül mindkét oldalon kialakításra.
Későbbi terv a Gyöngyös-Nagyréde közö kerékpárút kialakítása, mely így a Haladás ú kerékpársáv segítségével a
Pincesorra vezethe a turistákat.

Esély otthon pályázat
EFOP pályázat keretében önkormányzatunk 120 millió forint támogatást nyert el.
Az Esély-Otthon Pályázat
által támogatott komplex program célja, hogy
a Nagyrédén élő, illetve
onnan elszármazott, továbbá az ott letelepülni
szándékozó fiatalok képessé váljanak rá, hogy
élni tudjanak a helyben
fellelhető életlehetőségekkel, helyben tudjanak
családot és egzisztenciát
alapítani. Az Esély Otthon projekt
gerincét jelentő lakásfelújítás során 5 önkormányzati lakás teljes
felújítása valósult meg.
A Fő út 14-ben két lakás, a Fő
út 3-ban szintén két lakás, míg
a Dózsa György út 47-ben egy
családi ház felújítása történt
meg.
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A legnagyobb átalakításon a Dózsa György utcában található kertes ház ese át, i teljes tetőfelújítás, szigetelés
és belső felújítás történt.

A lakástámogatást két évre vehe k igénybe a támogato ak és hozzátartozóik. A támogatási időszak végével
Nagyréde Nagyközség Önkormányzata ismét pályáza felhívást hirdet a támogatásban való részvételre.

Nagyréde 2014- 2019
A lakástámogatást elnyert fiatal családok két
évig használhatják az ingatlanokat, ennek leteltével az önkormányzat újra megpályáztatja
azokat. Így négy év alatt összesen tíz családnak tudunk két-két évre gyakorlatilag ingyenes
lakhatást biztosítani.
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Az Esély Otthon program
ugyanakkor nem csak a lakástámogatás megvalósításából áll,
hanem számos más programelem segíti a fiatalok boldogulását a településen.
A felsőoktatásban és hiányszakmában tanulók jelenleg is kapják
ösztöndíjukat, mely 10 hónapon
keresztül havi 75 ezer forintos
támogatást jelent 26 nagyrédei
fiatalnak.

A forrásteremtéssel és az atipikus foglalkoztatási formákkal kapcsolatos workshop-sorozat is
sikeresen megvalósult, valamint egy tájékoztató kiadvány is elkészült.
Helyi jó gyakorlatként megvalósult a Települési Értéknap, idén már minden korosztályt bevonva a helyi értékek megismerésének és népszerűsítésének folyamatába.
Az Esély Otthon tábort is sikeresen zártuk. A hatnapos táborban nagyrédei fiatalok ismerkedhettek a fotózás és filmkészítés technikájával, az eszközök használatával. Frissen megszerzett tudásukkal és
a támogatásból beszerzett eszközökkel még aktívabb
és színesebb lesz a településen a helyi értékfeltárás és
gyűjtés folyamata.
Ősztől indul a vállalkozóvá válást segítő OKJ-s képzés,
melyen 8 nagyrédei fiatal vehet majd részt térítésmentesen, ezzel ösztönözve őket új vállalkozás indítására, a
vállalkozás tartós és jövedelmező működtetésére.
Bízunk abban, hogy mind a lakástámogatás, mind a
többi programelem elősegíti a fő célkitűzést, és Nagyrédén még jobb lesz fiatalnak lenni,
még vonzóbb lesz itt letelepedni és családot alapítani.
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Vívóterem kialakítása
A térség egyetlen, kizárólag
vívó edzőtermeként funkcionáló vívótermét hoztuk létre
a Sportegyesülettel közösen.
A vívóterem az iskolaudvaron,
az egykori politechika épületében található. A helyiségeket már évek óta lomtárként
használta az iskola.
A Sportegyesület 5 millió
forint támogatást nyert a vívóterem kialakítására, az önkormányzat pedig további
másfél millió forinttal járult
hozzá a fejlesztéshez.
Az elnyert pályázat sajnos
nem támogatta a tető javítását, vagy új tető építését,
ezért a tető cserét a közeljövőben az önkormányzatnak saját forrásaiból kell majd
megoldania.
A vívószakosztály szép sikereket ér el megyei és országos
versenyeken, s ehhez hozzájárul az is. hogy modern és
szép vívóteremben folytathatják edzéseiket.
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Külterüle munkagép beszerzése - A pályázatot Gyöngyöstarjánnal közös konzorciumban adtuk be és nyertük
meg. Mindkét település 1-1 Zetor Major pusú 80 Le-s traktort és hozzá tartozó adaptereket nyert. A nagyrédei
beruházáshoz 7 millió forint támogatást kaptunk, illetve további 7 millió forint önerőt biztosíto unk. A pályázat
benyújtásakor célunk az volt, hogy külterületeinket karban tudjuk tartani a gépek segítségével.

Polgármesteri hivatal udvarának felújítása, parkolók kialakítása - A beruházást 7 millió forintból, saját költségvetésünk terhére valósíto uk meg. Az önerős fejlesztés után végre rendeze , a gépeink és szállítójárműveink
tárolására alkalmas udvara le a Polgármesteri hivatalnak. Mindezek melle a kialakíto parkolóhelyek a hivatal
nyitvatartási idejében szabadon használhatók, ezzel jelentősen megkönnyítve a a Petőﬁ utcai közlekedést.
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A folyamatos beázások mia 2017-ben már nem volt tovább odázható a polgármesteri hivatal tetejének udvar
felőli oldalán a héjazat cseréje. A beruházással párhuzamosan a belső udvaron az elhanyagolt terület helyén egy
kulturált pihenőt alakíto unk ki.
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A Fáy kastély fejlesztése miatt a gyógyszertárnak költöznie kellett a kastély épületből
(fölső képek). Az Egészségügyi Központ
kialakításakor terveztek elődeink a gyógyszertári funkcióval, de nem jutott rá pénzük.
Mi 10 millió forint saját forrásból, önerős
beruházásként modern, 21. századi
gyógyszertári helységet hoztunk létre.
Találtunk vállalkozót is, aki jól üzemelteti
a patikát. Azt gondolom, hogy a legjobb
helyet találtuk meg a gyógyszertárnak,
hiszen így már a teljes egészségügyi szolgáltatás egy egészségügyi komplexumban koncentrálódik a falu közepén.
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Önerős beruházásban, 2,8 millió forint értékben
új térköves járdát alakíto unk ki a pékség felé.
A képviselő-testület ezt a fejlesztést is fontosnak
érezte, hiszen a járda megépülése elő a
gyalogosok az ú esten közlekedtek, ami rendkívül
balesetveszélyes volt.
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Tornacsarnok világításának korszerűsítése - Saját költségvetésünk terhére, önerős fejlesztésként 463 ezer
forintból valósíto uk meg. A beruházás során a régi lámpatesteket modern, minimális energiafogyasztású ledes
fényforrásokra cseréltük. Miután a tornacsarnok reggel 8 órától este 8 óráig folyamatosan nyitva tart, a költségek
szempontjából sem mindegy, hogy mennyibe kerül a világítás. És legalább ilyen fontos, hogy a csarnokot használó
gyerekek és felnő ek megfelelő fényviszonyok közö vehessenek részt a különféle foglalkozásokon.

A Hunyadi ú buszmegállót 640 ezer forintos beruházással rendbe te ük. Megépült a vízelvezetés, végre
csatorna került a váróra, megújíto uk a faszerkezetet, általános felújításon ese át a buszváró.

2017-ben számos, további beruházás is történt. Akadtak közöttük milliós nagyságrendűek, és kisebb összegű, de nem kevésbé fontos beszerzések, beruházások is.
1 millió forintért vásároltunk takarítógépet intézményeink számára. Az ipari takarítógép nagy szolgálatot tesz a tornacsarnok mindennapos takarításában, de a többi intézmény is tudja
használni a berendezést.
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Vásároltunk egy Husqvarna típusú fűnyírótraktort, 1.4
millió forintból. A kézi munkaerő jelentős csökkenését tudomásul véve el kellett indulnunk a gépesítés
további folytatása felé. Miután önkormányzati tulajdonban és kezelésben több mint 7 hektár zöldterület
van belterületünkön, a fejlesztés mindeképp indokolt volt. Még ezzel a nagy teljesítményű eszközzel is
időigényes feladat ennek a hatalmas zöldterületnek
a rendben tartása, nyírása.
Önerős beruházásként, 490 ezer forint ráfordításával az óvónők nevelői szobáját is megújítottuk. Új bútorokat és berendezési tárgyakat kaptak a nevelők.
Ezzel a fejlesztéssel is szerettük volna óvónőink felé
jelezni mindazt a megbecsülést, amit érzünk elvégzett munkájukkal kapcsolatban.
A művelődési ház irodáját felújítottuk, valamint a női
wc padlóját újraburkoltuk, tekintettel ezek tarthatatlan állapotára.
A művelődési házunk 1956. október 22-én nyitotta
meg kapuit Nagyréde lakossága előtt. A több mint
60 éves intézmény korának megfelelő állapotban
van, az iroda nedves, nyirkos helyisége megkövetelte a felújítást.
A beruházás során kőburkolatot tennünk a földre a
pvc helyére, festettünk, új irodabútorokat szereztünk
be, hogy a minimálisan elvárható munkahelyi körülményeket biztosíthassuk a dolgozóknak. Az önerős
fejlesztés 340 ezer forintba került.
Megtörtént az óvoda konyhájának világítás-korszerűsítése is. Ezt a beruházást sem csak az energiahatékonyság fokozása inspirálta, hanem az a sajnálatos
tény is, hogy a konyhai dolgozók munkakörülményei nem voltak megfelelőek a meglévő állapotok
mellett. Manapság minden munkáltatónak célszerű
ügyelnie arra, hogy az alkalmazottainak a lehetőségei szerinti legjobb munkafeltételeket biztosítsa. Ez
a felismerés is hozzájárult ahhoz, hogy három millió forintból ledes világítást alakíttattunk ki az óvoda
konyhájában.
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A művelődési házon igyekeztük és igyekszünk az állagmegóváson túlmutató beruházásokat elvégezni,
mindezt azonban azzal, hogy az épület külső-belső
megújítása százmillió forintos nagyságrendű beruházást igényel, amihez pályázati támogatást várunk
(2019-ben adtunk be egy 105 millió forintos pályázatot). A fentiek tükrében olyan javításokat, fejlesztéseket végzünk „apránként”, amelyek a komplex
felújításal sem vésznek kárba. Ilyen volt a 2017-es
költségvetésünk terhére a klubhelyiség világításkorszerűsítése.
Három millió forint támogatást felhasználva fejlesztettük a Közös Önkormányzati Hivatal számítástechnikai rendszerét, az ASP rendszerhez történő csaltakozással párhuzamosan. Az év végéhez közeledve
pedig folytattuk a karácsonyi díszvilágítás bővítését,
500 ezer forintból.
Három mlillió forintért, árverésen vásároltuk meg
_ Dózsa György út 47.
a
számú lakóingatlant. Ez a
családi ház is bekerült az
Esély otthon pályázat keretében felújítandó lakások közé, így a kis ház ma
már – megújultan – egy
fiatal család lakhatását
biztosítja.

A 2017-ben megvalósult fejlesztések összege:
Támogatás:

277 millió Ft

Önerős fejlesztés:

39,5 millió Ft
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Ciklusbeszámoló - 2018
2018-ban korábban sosem látott mértékű önerős fejlesztéseket tudtunk végrehajtani.
Ebben az évben kevesebb pályázati támogatás érkezett, azonban - végre - hozzá
tudtunk látni az útfelújítási programunkhoz. Mindezt úgy, hogy a korábbi évek fejlesztései mellett is sikerült előteremtenünk az útépítésekre a pénzt. A program több éven
át zajlik, reményeink szeirnt 2020-ban is folytatódhat.

58

Nagyréde 2014- 2019

A Fő út páratlan oldalának járdafelújítása, aszfaltos és térköves parkolók építése, valamint az Egészségügyi Központhoz vezető út felújítása és új járda építése - az esztendő egyik legnagyobb és legfontosabb beruházása volt.
A 10 millió forint támogatás mellé 5,5 millió forint önerőt tettünk, így végre nem lábtörő
mutatvány bejutni az Egészségügyi Központba, nem kell sárban tapicskolva parkolni
és minimum balesetveszélyes járdákon gyalogolni. A különbség a két oldal képein is
jól látható, és minden nagyrédei számára érezhető is, nap mint nap.
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Nem csak megújult utat és új járdát építe ünk az Egészségügyi Központhoz, de a létesítmény kapuját is
kicseréltük. Mindezeken túl a Fő ú növényzetet is megújíto uk, s bár akkor jócskán kaptunk kri kát az öreg fák
kivágása, sőt, még a páros oldali koronaalakítások mia is, mostanra egyértelmű, hogy egészséges, gondozo
növényekkel lehet szép környezetet kialakítani.
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Az Atkári út elején jelentős az autós forgalom, sok autó parkol a faluközpontban folyamatosan. Az új parkoló
megépítésével megszűnt a sárban való parkolás. A fejlesztés ötszázezer forintba került.

Ford Ranger pusú terepjáró megvásárlása - Tekinte el arra, hogy járműparkunk elöregede , szükségessé vált
egy terepjáró beszerzése. Az autót használtan, 3 millió forintért vásároltuk, önerőből.
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Bővíte ük a Mikszáth ú ivóvíz-gerincvezetéket - A beruházás 1,7 millió fointba került, amit saját
költségvetésünkből gazdálkodtunk ki.

Új gázkazán a Polgármesteri
Hivatalba - 1,8 millió forintos
önerős fejlesztés eredményeként
ma már nem vagyunk kitéve az
aprítékos kazán működtetésével
járó problémáknak és
bizonytalanságnak, de az
épületben a lehetőség megvan
mindkét pusú fűtésrendszer
működtetésére.
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A Horváthkert út, a Haladás köz és a Gyöngyösi út tetejének melegaszfaltozása - Mindhárom, év zedekig folt
hátán folt kinézetű utcát saját forrásból, közel 25 millió forintért újíto uk fel. Az utcák 5 cen méter vastagságú
melegaszfalt burkolatot kaptak. Régi tervet sikerült valóra váltanunk, köszönhetően a felelős és tervszerű
gazdálkodásnak. Különösen fontos körülmény, hogy az ú elújítási programunkat hitel felvétele nélkül, pályáza
lehetőségek híján önerőből végezzük. Miközben az előző ciklusban elkészült két út hitelét is mi ﬁzetjük vissza,
2020-ig.
Az önkormányzat nem szedte be az utcák lakóitól az útrekonstrukciós hozzájárulást, amiről még 2006-ban az akkori
képviselő-testület rendelkeze . Az ingatlanonként 30 ezer forintos közterhet önkormányzatunk képviselő-testülete
elengedte, tekintve, hogy a lakók régóta jogosan várták a felújítást.
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Régi adóssága volt a faluvezetésnek az óvodai dajkák felé a dajkaszoba felújítása. Végre le normális
fürdőszobájuk, rendes konyhabútoruk, gardróbszekrényük a dajkáinknak. Megújult a szoba padlója,
csempeburkolatot kaptak a falak. A gyerekek KRESZ-parkjának burkolatát is felújíto uk, melegaszfaltot kapo . A
két beruházás 990 ezer forintba került, melyet saját költségvetésünkből ﬁnanszíroztunk.
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A Nagyrédei Gondozási Központ udvarának és az épület elő parkolónak melegaszfaltozását önerős
beruházásként, 2,5 millió forint értékben tudtuk megvalósítani. Az udvar felújítása főleg az idősek biztonságos
közlekedése mia volt rendkívül fontos, a parkoló felújítása pedig a Hegyközséghez, illetve a falugazdászhoz érkező
ügyfelek jobb minőségű parkolási lehetőségének biztosítását szolgálja elsősorban.
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Az óvoda konyhájába 2,5 millió forintból önerős
beruházásként vásároltunk egy modern főzőüstöt és
egy elektromos sütőt.
Ezt egyrészt a kapacitásbővítés igénye indokolta,
hiszen a korábbi - kevesebb és elavult - eszközökkel
már nem lehete biztonsággal kiszolgálni a napi több
mint 350 adag étel elkészítését.
Másrészt a korszerű elektromos sütőnek
köszönhetően még egészségesebben készülhetnek az
ételek, kevesebb zsiradék felhasználásával. Azt pedig
mondani sem kell: igazán ízletes ételek készülnek az
ovi konyhájában.
A beruházás révén a konyha üzembiztossága
nagyon sokat javult. Fontos megjegyezni, hogy
a napi gyermek- és felnő étkeztetés melle az
óvoda konyhája számos alkalommal főz különféle
programokra, rendezvényekre vendégeinknek.
Mindezt igen kitűnő minőségben, és lényegesen
kevesebb költséggel, mint ha szolgáltatásként
vásárolnánk ilyen alkalmakra az ételeket, akár meleg-,
akár hidegkonyhai készítményeket.
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A művelődési ház forrásszerző munkája, pályáza rói tevékenysége messze túlmutat a közművelődési területen,
de természetesen arra is kiterjed. Az intézmény nem „csak” helyet és szakmai segítséget nyújt a civil csoportoknak,
de a pályáza lehetőségek kiaknázásában is segí őket.
Ennek ékes bizonyítéka, hogy a Virtus Kamara Táncegyü es és a Nagyrédei Asszonykórus számára egyaránt sikeres
pályázatot nyújto be a művelődési ház a Csoóri Sándor alaphoz, ahonnan a két csoportunk összesen 2,6 millió
forint támogatást nyert.
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A testvértelepülési kapcsola elvételnek is motorja volt a művelődési ház. Az azóta már igazán kiteljesede
kapcsolat kiépítéséhez szintén nyertünk 400 ezer forint támogatást.

A 2018-ban megvalósult fejlesztések összege:
Támogatás:

13,9 millió Ft

Önerős fejlesztés:

41 millió Ft
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Ciklusbeszámoló - 2019
2019-ben folytatódott az útfelújítási programunk, újabb három, igen rossz állapotú utcát sikerült rendbe tennünk és további utakon készült el a felújítás. Az önkormányzat
gazdálkodása továbbra is stabil, pénzügyeink rendben vannak. Az elmúlt öt évben
megvalósult fejlesztéseink biztos alapot adnak a további építkezéshez.

Melegaszfaltos burkolatot kapo a
Gárdonyi Géza utca, a Kossuth utca.
Elkészült a Kossuth utca – József A la utca
mart aszfaltos borítású összekötő útja.
Mart aszfaltos burkolatot kapo az Ady köz.
Útalapot kapo a Pincesor, a Táncsics utca
és a Széchenyi tér.
Ezek a fejlesztések 37 millió forintba
kerültek, a beruházást saját erőből
ﬁnanszíroztuk.
Az önkormányzat nem szedte be ezen
utcák lakóitól sem az útrekonstrukciós
hozzájárulást, amiről még 2006-ban az
akkori képviselő-testület rendelkeze .
Az ingatlanonként 30 ezer forintos, a
2018-2019-es ú elújításokhoz kötődően
összesen több mint ötmillió forintot kitevő
közterhet önkormányzatunk képviselőtestülete elengedte, tekintve, hogy a lakók
régóta jogosan várták a felújítást.
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Változások, beruházások a fogorvosi ellátásban - 5,5 millió forintért saját költségvetésünkből fogorvosi
kezelőegységet vásároltunk, nem tkoltan azzal a céllal, hogy a lakosság fogorvosi területen is minél magasabb
színvonalú ellátásban részesülhessen.
Dr. Prohászka Tamás doktor úr nyugdíjba vonulása után dr. Pintérné dr. Varga Zsuzsanna, majd dr. Elek Klára
főorvosasszony vállalta a körzet helye esítését, munkájukat ezúton is csak köszönni tudom.
Május óta végzi vállalkozóként Nagyrédén a fogorvosi tevékenységét dr. Albert-Győrbíró Ane doktornő. Jelentős
fejlesztéseket hajto végre praxisában, melyeket szintén köszönni tartozunk. Nem túlzás azt állítani, hogy
nagyvárosi minőségű rendelőt hozo létre Nagyrédén.
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Toronyóra a templomba - Az Egyházközség
egyetértésével és engedélyével önkormányzatunk a
templom tornyába toronyórát készí ete .
A beruházás 4 millió forintba került, melyet teljes
egészében az önkormányzat biztosíto . Régi tervünket
sikerült ezzel megvalósítani, s bízunk benne, hogy a falu
közössége is úgy gondolja, hogy a templomunk összképe
így vált teljessé.

Világítás-korszerűsítés az óvodában
- Csoportszobákban cseréltük le a régi,
elavult neoncsöves lámpatesteket
korszerű ledes fényforrásokra. Az óvoda
felújítását, korszerűsítését is az évek ala
önerőből, kisebb lépésekben végezzük.
2019-ben mindkét régi intézményünk az óvoda és a művelődési ház - á ogó
felújítására pályázatot adtunk be,
így reményeink szerint a következő
esztendőben az óvoda is és a művelődési
ház is teljesen megújulhat, korszerűvé
válhat energe kailag, gépésze leg is.
Az eddig elvégze beruházások
természetesen nem vesznek kárba,
hiszen az előnyeiket eddig is élvezték
az intézményeket használó gyerekek és
felnő ek, másrészt a világítótestek a nagy
felújítások után visszakerülnek a helyükre
- legalább erre már nem kell költenünk,
több mozgásterünk marad a felújításokra.
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A művelődési ház mosdóinak felújítása, és egy közművelődési szakember foglalkoztatása egy éven keresztül A Magyar Falu program keretében sikeresen pályáztunk a Művelődési ház mosdóinak felújítására és egy szakmai
alkalmazo egy éves bértámogatására. A pályázaton nyolc millió forintot nyertünk.
A mosdók felújítása októberre elkészül: új burkolatok, szaniterek, vízvezeték épül, végre lesz meleg víz a
mosdókban, és infrapanelekkel a fűtés is megoldódik.
A közművelődési szakember augusztus eleje óta dolgozik nálunk, bérét és járulékterheit a pályázat ﬁnanszírozza.
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A Móricz Zsigmond úton
szennyvíz-gerincvezetéket kelle
bővítenie az önkormányzatnak. Az
57 méteres szakasz másfél millió
forintba került.

Megkezdtük a közvilágítás
korszerűsítését Nagyrédén.
Csaknem 550 darab
hagyományos közvilágítási
lámpatest üzemel
belterületünkön, melyből 22
darabot már ledes lámpákra
cseréltük, egyebek melle a Fő
út teljes hosszán. A huszonkét
lámpa cseréje 1,6 millió forintba
került.
A teljes korszerűsítést 3-4 év
ala szeretnénk saját forrásaink
terhére megvalósítani, így
ez a fejlesztés a következő
önkormányza ciklus egyik fő
feladata lesz.

A bekötőúton kipusztult
juharfák helyére kőrisfákkal
pótoljuk a fasort. A 35 darab,
3-4 méter magas fák 905 ezer
forintba kerültek. A fákat szállító
cég gondoskodo a növények
szakszerű beültetéséről is,
önkormányzatunk pedig a
védőkarók beállítását végezte,
illetve, a tél beálltáig az
előírásoknak megfelelően a
fák locsolását is folyamatosan
végezzük.
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A 2019-ben szeptember 30-ig megvalósult
fejlesztések összege:
Támogatás:
Önerős fejlesztés:

8 millió Ft
51,5 millió Ft

Nyugodt szívvel elmondhatjuk: az önkormányzat az eltelt öt éves ciklusban derekasan
helyt állva nem csak stabilizálta Nagyréde működését, de jelentős, több százmillió
forint értékű fejlesztést is sikerrel megvalósított. Különösen értékelendő, hogy a fejlesztések jelentős részét, több mint 200 millió forint értékben saját költségvetéséből
valósította meg.

FEJLESZTÉSEK 2014-2019
Támogatás:

495 millió Ft

Önerős fejlesztés:

223 millió Ft

Az Atkári út és a Gyöngyösi út alsó szakaszának 2014-ben történt - és ki nem fizetett
- felújítása is ezt az öt évet terhelte pénzügyileg. 2015 és 2019 között 32 millió forintot
törlesztettünk az öt éve megépült utakért. Viszont más hitelünk nincs, ez az önkormányzat nem vett fel több hitelt, a 2014-es útépítések árát 2020 közepére kifizetjük.

A végső összegzés tehát:

Összes
fejlesztés:

750 millió forint

És nincs vége, hiszen 166 millió forint értékben beadott, de még el nem bírált
pályázataink vannak. Jó esélyünk van a támogatás elnyerésére, s akkor - saját forrásainkkal kiegészülve - további fontos lépéseket tehetünk annak érdekében, hogy
Nagyréde még jobb hely legyen.
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Beadott pályázataink
Az előző fejezet végén említett, beadott, de még elbírálásra váró pályázataink:

Magyar Falu program keretében:
Urnafal építése:

Három darab urnafal megépítésére pályáztunk, a hozzá kapcsolódó burkolatokkal, pihenőpadok kihelyezésével együtt. A pályázott összeg 1,5 millió forint.
Belterületi géppályázat
Négy millió forint értékben pályáztunk településüzemeltetést könnyítő gépek, berendezések beszerzésére.
Szolgálati lakások fejlesztése (előkészítés alatt)
A munkaerő-hiány Nagyréde önkormányzatát is érinti több területen, azzal együtt,
hogy Rédére azért könnyebben találni munkavállalókat, mint sok más településre.
Hogy még vonzóbb ajánlatokat tudjunk tenni a potenciális munkavállalóknak, szeretnénk szolgálati lakásokat kialakítani a Gondozási Központ tetőterében. Folyamatban
van a pályázat előkészítése, hogy ha megnyílik a lehetőség, akkor az elsők között,
kész terveket adhassunk be.
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Óvodai játszóudvar fejlesztése
Az udvarra 4,3 millió forint értékben pályáztunk játékokat, egyebek között egy ilyen
játszóvárat:

TOP-3.2.1. keretében
A Kastély Óvoda energetikai megújítása
51 millió forint értékben pályázatot nyújtottunk be az óvoda energetikai korszerűsítésére. A pályázat többek között tartalmazza az épület külső nyílászáróinak cseréjét,
födémszigetelését és az épület külső színezését.
A Magyar Falu Programban benyújtott óvodaudvar-fejlesztési pályázattal együtt így hatalmas előrelépés következhet
az óvoda épületének rendbetételében.
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Molnár József Közösségi Színtér energetikai korszerűsítése

Az utóbbi években igyekeztünk a művelődési házat karbantartani, a szükséges
felújításokat elvégezni. Ha most nyer a
pályázatunk, teljes megújulás következhet.
A TOP-3.2..1 pályázat keretében 105 millió forint értékben pályázatot nyújtottunk be a Molnár József Közösségi Színtér energetikai korszerűsítésére.
A pályázat többek között tartalmazza az épület külső nyílászáróinak cseréjét, a födém
szigetelését, a gépészet korszerűsítését és az épület külső színezését.
A Molnár József Közösségi Színtér korántsem csak színvonalas rendezvények helyszíneként működik, hanem sok civil közösségünknek is otthont biztosít, segítve működésüket. Mindezek mellett erőteljes pályázati tevékenységével az utóbbi években
milliós nagyságrendben szerzett be különféle, a szakmai munkát és a szolgáltatásokat
bővítő eszközöket, Digitális Jólét Pontként is üzemel. Összességében tehát ez az intézményünk a közművelődési feladatain túlmutató szerepet tölt be a település mindennapjaiban, ezért is várjuk nagy bizalommal a pályázat elbírálását.
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Önkormányzati munka
2014
Képviselő neve

Testületi ülések száma

részt
vett

nem
vett
részt

Balázs Zoltán

5

5

0

Balázsné Kelemen Erika

5

5

0

Dr. Tóth Eszter Enikő

5

2

3

Dr. Kovács István

5

3

2

Szabad Csaba

5

5

0

Tóth Géza

5

5

0

Képviselő neve

Testületi ülések száma

részt
vett

nem
vett
részt

Balázs Zoltán

23

22

1

Balázsné Kelemen Erika

23

22

1

Dr. Tóth Eszter Enikő

23

14

9

Dr. Kovács István

23

11

12

Szabad Csaba

23

20

3

Tóth Géza

23

22

1

2015
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2016
Képviselő neve

Testületi ülések száma

részt
vett

nem
vett
részt

Balázs Zoltán

22

21

1

Balázsné Kelemen Erika

22

20

2

Dr. Tóth Eszter Enikő

22

15

7

Dr. Kovács István

22

14

8

Szabad Csaba

22

18

4

Tóth Géza

22

21

1

Képviselő neve

Testületi ülések száma

részt
vett

nem
vett
részt

Balázs Zoltán

23

20

3

Balázsné Kelemen Erika

23

20

3

Dr. Tóth Eszter Enikő

23

11

12

Dr. Kovács István

23

9

14

Szabad Csaba

23

23

0

Tóth Géza

23

22

1

2017
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2018
Képviselő neve

Testületi ülések száma

részt
vett

nem
vett
részt

Balázs Zoltán

18

18

0

Balázsné Kelemen Erika

18

18

0

Dr. Tóth Eszter Enikő

18

9

9

Dr. Kovács István

18

11

7

Szabad Csaba

18

18

0

Tóth Géza

13

10

3

Csernyik Ottó

5

4

1

Képviselő neve

Testületi ülések száma

részt
vett

nem
vett
részt

Balázs Zoltán

19

18

1

Balázsné Kelemen Erika

19

17

2

Dr. Tóth Eszter Enikő

19

10

9

Dr. Kovács István

19

1

18

Szabad Csaba

19

19

0

Csernyik Ottó

19

19

0

2019 szeptember 30-ig
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Összesen 2014-2019
Képviselő neve

Testületi ülések száma

részt
vett

nem
vett
részt

Balázs Zoltán

110

104

6

Balázsné Kelemen Erika

110

102

8

Dr. Tóth Eszter Enikő

110

61

49

Dr. Kovács István

110

49

61

Szabad Csaba

110

103

7

Tóth Géza

86

80

6

Csernyik Ottó

24

23

1
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Közösségeink
Jó csapatok jó célokért jól dolgoznak - így foglalható össze egyszerűen Nagyréde civil közösségeinek élete. A település „élhetősége” szempontjából kiemelt fontosságú,
hogy a legkülönfélébb szervezetek, közösségek igen változatos célokért tudjanak és
akarjanak tenni. Az önszerveződés, az összetartás és összetartozás élménye és képessége elengedhetetlen ahhoz, hogy egy falu valódi közösségként működjön.
Az önkormányzat segíti és támogatja a civil szerveződéseket, anyagilag is.

Bokréta Nyugdíjas Kör

Bár Nagyréde idősebb korosztályából még nagyon sokan aktívan dolgoznak, a hat
éve alakult Bokréta Nyugdíjas Kör bebizonyította, hogy van létjogosultsága a szabadidős tevékenységeket (is) szervező közösségnek. Mint a kör vezetője, Deák Istvánné
mondja, nem lenne baj, ha már minél többen „abbahagynák a napszámot”, mert akkor
még pezsgőbb lehetne a klubélet. Panaszra persze így sincs okuk, több mint ötven állandó taggal működnek, kirándulásokat, színházlátogatásokat, közös ünnepeket szerveznek, emellett hasznos témákban ismeretterjesztő előadásokat – a közbiztonságtól
az egészségmegőrzésig.
Nagyon aktív és tettrekész a csapat, a település minden programján, rendezvényén
örömmel segédkeznek, az első hívó szóra megmozdul a társaság. Ötleteikkel, tapasztalataikkal hozzájárulnak a falu mindennapjainak alakításához éppúgy, mint a rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához.
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A mottójuk, hogy „figyeljünk egymásra”, ennek jegyében a havi rendszeres összejöveteleken túl is tartják a kapcsolatot, az pedig külön örömteli, hogy a körön belül is
kialakultak kisebb baráti társaságok, akik önállóan is szerveznek közös programokat.
A kör „bázisa” a művelődési ház, a Bokréta a község intézményeivel és más civil közösségeivel is kitűnő kapcsolatot ápol, és a kölcsönös előnyök jegyében dolgoznak
együtt.

CSANAK Citerazenekar

A Csanak citerazenekar a művelődési házban működik. Vezetőjük Bódi György, a
Pannónia Citerazenekar tagja színvonalas szakmai ismereteket ad át hétről-hétre a
vegyes korosztályú lelkes citerásoknak. Sőt, alkalmanként az utcáról betévedő érdeklődőknek is tartanak egy-egy foglalkozást, hangszerrel való ismerkedést – olykor még
hangszert is adnak a gyakorláshoz.

Szintén az önkormányzat támogatásával működő alkotócsoport, de már több sikeres pályázatnak köszönhetően volt lehetőségük különféle fejlesztésekre. Legutóbb a
Csoóri Sándor Program felhívása keretében kaptak 1.8 millió forint támogatást hangszerek vásárlására és egyéb szakmai célú programok megvalósítására. Rendezvényeinken rendszeresen fellépnek értékes és színvonalas produkcióikkal.
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Nagyrédei Asszonykórus

A legrégebben alakult Nagyrédén működő alkotócsoport a Nagyrédei Asszonykórus, mely 2019-ben alakulásának 38. évfordulóját ünnepli. Az Arany Páva- és Nívódíjas
népdalkör szakmai vezetője Kalocsainé Csillik Mária. Települési és Heves megyei rendezvényeken rendszeresen képviselik Nagyrédét színvonalas előadásaikkal.
Bár nem egyszerű kitartó, elszánt fiatal tagokat találni egy népdalkórusba, ennek ellenére is 10-15 állandó taggal működik a Nagyrédei Asszonykórus.
A művelődési házban működő csoport az önkormányzat támogatásával finanszírozza
a szakmai munkát, mozgásterüket lehetőségek szerint pályázati forrásokkal is igyekeznek bővíteni. Legutóbb a 2018. évi Csoóri Sándor Program felhívásának keretében
kapott 880 ezer forint összegű támogatást az együttes, melyből fellépőruháikat frissítik, illetve a fellépésekhez kötődő utazási költségeket fedezik.

Nagyrédei Férfi Dalárda
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A művelődési ház felnőtt alkotócsoportjai közül az egyik legfiatalabb, de lelkes és aktív tagjainak köszönhetően a helyi rendezvényeken rendszeresen fellépnek, valamint
kórustalálkozókon, minősítő versenyeket is eredményesen szerepeltek már. 2019ben bekerültek a Nagyrédei Értéktárba is. Vezetőjük, Kovács Zoltánné Lajos Krisztina
szakmailag elismert népdalénekes.

Nagyrédei Környezetvédők és
Hagyományőrzők Egyesülete
Hosszú időn keresztül a legnagyobb létszámú
és legszerteágazóbb tevékenységi körű egyesülete volt Nagyrédének. Szervezeti változások
miatt időközben több csoport önálló jogi személlyé – jellemzően egyesületté alakult -, s így
folytatja a munkát.
A hagyományok ápolása és a környezet védelme továbbra is meghatározó az egyesület
tevékenységében, helyi és környékbeli rendezvények állandó szereplői és segítői. Nevükhöz
fűződik az azóta már a régióban „erős gyökeret
vert” Palóc Paraszt Olimpia. A felnőttek hagyományőrző játékának gyermek-változatát
is kidolgozták, ennek szervezésében és lebonyolításában is tevékenyen részt vesznek
évről-évre, öregbítve Nagyréde hírnevét.
A környezetvédelmi tevékenységük is túlmutat a település határain, hiszen például a
rendszeresen megszervezett elektronikai hulladékgyűjtési akciókhoz Nagyrédén kívül tucatnyi környékbeli település csatlakozik.

Nagyrédei Polgárőr Közhasznú
Egyesület
Változó taglétszámmal, de nagyon elkötelezetten dolgozó egyesület. Természetesen legfőbb
– önként vállalt – feladatuknak a település közrendjének és közbiztonságának megóvását tekintik, rendszeresen járőröznek, együttműködve a
rendőrség munkatársaival, azon belül is a körzeti
megbízott rendőrrel. Emellett a baleset-megelőzésben, a gyermek- és ifjúságvédelmi munkában,
környezetvédelmi feldadatokban is jeleskednek.
Az egyesület 1998-ban alakult, a feladatok ellá-
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tása érdekében együttműködési magállapodást kötöttek a rendőrséggel valamint az
önkormányzattal. Szolgálati gépjárművüket önkormányzatunk biztosította, és a kocsi
fenntartásához szükséges anyagi fedezettel is támogatjuk az egyesületet.
A járőrszolgálaton kívül a település rendezvényeinek biztosításában is részt vesznek:
a szüreti napok, a búcsúi körmenet, sportrendezvények, óvodai, iskolai programok
biztonságos lebonyolításában egyaránt közreműködnek.

Szent Imre Borlovagrend
A rendet tizenhárom taggal alapították, 2008-ban. A
névadó Szent Imre a település védőszentje, a történelemben István fiaként, Imre hercegként közismert
személy volt. A rend zászlaját Nagyréde címere ékesíti, valamint Szent Imre ártatlanságát és hitét bizonyítandó egy liliom és a kereszt.
A borlovagrend ruhájának tervezője Mészáros
Éva nagyrédei népművész volt, aki palóc elemeket felhasználva álmodta meg és öntötte formába a viseletet. A nyakban látható díszes facsanak
– kóstolóedény – Tóth Péter fafaragó alkotása.
Az ország 44. rendjeként bejegyzett Szent Imre
Borlovagrend zászlósbora a Hárslevelű. Ez egyrészt
hungarikum, másrészt mindig is meghatározó fajta
volt a rédei szőlők között.
A nagytanács – vagyis a teljes jogú tagok – jelenleg tizenöt borbarátból áll, céljuk a
rédei borok népszerűsítése. Emellett tiszteletbeli tagok és pártoló tagok is kötődnek
a lovagrendhez.
Tagjaik között tudhatják Szőke Mátyást, a 2017-es Év Bortermelője cím birtokosát is.
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Szőlőskert Nagyréde Sport Club
Nagyréde legnagyobb létszámú és egyik legrégebben alakult civil szervezete. Létszáma és elért eredményei miatt az önkormányzat évről-évre kiemelt, több millió
forintos támogatásban részesíti – így tudják működtetni, folyamatosan fejleszteni a
sportklubot.
Az egyesület elnöke Kovács László, aki egyúttal a labdarúgó szakosztályt is vezeti.
A Szőlőskert Nagyréde SC jelenleg három szakosztállyal rendelkezik (labdarúgás,
ökölvívás, vívás). Labdarúgó szakosztálya a Heves megyei II. osztályban szerepel. A
szakosztály a Bozsik-programban is részt vesz.
Az ökölvívó szakosztály több országos bajnoki címmel, valamint nemzetközi helyezésekkel is büszkélkedhet, emellett Az Év Nevelőegyesülete cím büszke birtokosai
is – ez utóbbiból eddig összesen kettőt osztottak ki országszerte.
Szakosztályvezető: Fehér Gyula
Vívó szakosztály működési feltételein sokat javított az egykori politechnika épületében kialakított három pástos vívóterem, ami a Magyar Vívó Szövetség és önkormányzatunk beruházásában valósult meg.
Szakosztályvezető: Zödös Zsolt

Virtus Kamara Táncegyüttes
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A Virtus Kamara Táncegyüttes 2010 szeptemberében alakult. Az együttes fő feladata a Kárpát-medence néphagyományainak gyűjtése, bemutatása és megőrzése.
Az együttes megalakulása óta számos nívós rendezvényen, versenyen vett részt.
Folklórműsoraik repertoárját erdélyi és kis-magyarországi táncok alkotják. Műsoraik célja, hogy letűnőben lévő hagyományainkról, jeles napi szokásainkról teljesebb,
élőbb képet mutassanak be.
A táncegyüttes 2014 februárjától dolgozik a nagyrédei Művelődési Házban, településünk hírnevét határon belül és kívül is öregbíti.
Nagy hangsúlyt fektetnek fellépéseik mellett az utánpótlás nevelésére: óvodás, iskolás-gyermek és ifjúsági csoportot is működtetnek a településen, az önkormányzat
támogatásának köszönhetően ingyenes balett- és néptáncoktatást tartanak Nagyrédén, a helyi oktatási és nevelési intézményekkel szorosan együttműködve.
Művészeti vezetők: Albunovics Milán és Albunovics-Besze Zsófia

Zöld Völgy Íjászai
„A történelmi íjászat nem csupán sport,
hanem testet-lelket-szellemet megmozgató tevékenység, mely által megismerkedünk őseink szokásaival is.” – így
tartják a nagyrédei íjászok, akik „hazai
pályán” egy 2,5 hektáros íjászpályán gyakorolhatnak.
Több mint egy tucatnyi alkalommal rendezték meg sikeresen a Szent Imre Íjászkupát Nagyrédén, s más versenyeken is rendre sikeresen szerepelnek.
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Támogatások
Nagyréde Szőlőskert Sport Club
támogatás
2014 okt.től

támogatás
2015

támogatás
2016

támogatás
2017

támogatás
2018

750.000

6.996.000

6,821,000

8,536,440

4,100,000 4,200,000

támogatás
2019

összesen

31.402.440

2016-ban a képviselő-testület hozzájárulásával a sportegyesületnek további hatmillió forint, visszatérítendő
támogatást nyújto unk. Ebből még 1.050.000 forint tartozás áll fönt.

Nagyrédei Polgárőr Egyesület
támogatás
2014 okt.től

támogatás
2015

támogatás
2016

támogatás
2017

támogatás
2018

támogatás
2019

480.000

480.000

480.000

480.000

360.000

összesen

2.280.000

Nagyrédei Környezetvédők és Hagyományőrzők Egyesülete
támogatás
2014 okt.től

támogatás
2015

támogatás
2016

támogatás
2017

támogatás
2018

támogatás
2019

1.703.000 2.500.000

0

0

0

összesen

4.203.000

Egyéb alapítványok, egyesületek támogatása
támogatás
2014 okt.től

0

támogatás

támogatás

támogatás

támogatás

támogatás

2015

2016

2017

2018

2019

48.000

634.000

100.000

505.000

240.000

összesen

1.527.000

90

Nagyréde 2014- 2019

További önszerveződő csoportokat, alkotóközösségeket – Festőszakkör, Kreatív Műhely
szakkör, Nagyrédei Ifjú Értékőrök, GasztroKlub, MeseMorzsa Bábcsoport, Nagyrédei
Önvédelmi Csoport, Heves Banda Zenekar, Néptánc- és balettoktatás – is támogat az
önkormányzat, anyagi forrással és helyiség biztosításával, pályázatok benyújtásához adott
szakmai segítséggel,
Térítésmentesen helyiségeket biztosít az önkormányzat a háziorvosi praxis-pályázat keretében szervezett tanácsadásoknak, gyógytornának, egészségnapnak és szűrővizsgálatoknak is.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
Lángné Gréczi Margit nagyrédei festőművész
lelkes és kitartó művészetoktató tevékenységéért, aki év közben szakkör formájában, nyáron pedig egyhetes táborban ingyenesen oktatja a festészet iránt érdeklődő nagyrédei és
környékbeli gyerekeket, fiatalokat. A szakkör
tagjaival végzett egyedülálló és kiemelkedő
tevékenységet igyekszünk rendezvények alkalmával időszaki kiállítások formájában minél
több érdeklődőnek, vendégnek bemutatni.
Büszkék vagyunk a nagyrédei csoportok, civil szervezetek alkotó és közösségfejlesztő
munkájára és köszönjük a csoportvezetők, oktatók kitartó és eredményes munkáját. Sok
erőt és töretlen lelkesedést kívánunk csoportjaink minden tagjának tevékenységük folytatásához és bízunk benne, hogy az önkormányzat támogatása is megerősíti őket, ezáltal a
meglévő csoportjainkhoz minél többen csatlakoznak és új közösségek is alakulnak még a
jövőben településünkön.
Szintén sokakat érintenek azok a támogatások, amelyeket adókedvezményként vehetnek igénybe.
A magánszemélyek kommunális adója esetében a 70 év feletti egyedülálló nagyrédeiek 50 százalék adókedvezmény élveznek. Ezzel az önkormányzat az öt éves
ciklusban: 2.9 millió forintot hagyott az érintettek zsebében.
A talajterhelési díjat nem kell megfizetniük az egyedülálló hetven év fölöttieknek,
illetve a kizárólag kerti csappal rendelkezőknek. Ez a kedvezmény az öt év alatt 5.4
millió forintot tett ki.
Az útfelújítások kapcsán már korábban említettük: 2006-ban az akkori önkormányzat
úgy határozott, hogy útrekonstrukciós hozzájárulást fizettet a felújított utcák lakóival.
Önkormányzatunk ezt a közterhet az útfelújítások alkalmával nem szedte be, összesen 172 ingatlantulajdonosnál hagyva több mint ötmillió forintot.
Szociális tűzifa-támogatást önkormányzatunk 5,5 millió forint értékben nyújtott, míg
települési támogatásként öt év alatt 5.1 millió forintot fizettünk ki az igénylőknek.
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Önkormányzati dolgozók 2019. szeptemberében

Polgármester

Szakács Mónika

Pedagógiai asszisztens

Siposné Fodor Judit

Sziltcsenkó Melinda

Tasi Adrienn

Községgazdálkodás

Gondozási Központ

Óvoda konyha

Bakos Imre

Pardi Beatrix

Fodor Viktória

Donovár László

Szélesi Xénia

Kádár Anita

Göncző Ádám

Agócs Jánosné

Menyhárt Jánosné

Hegedéné Baranyi Erika

Hanák Benedekné

Molnár Istvánné

Kovácsné Réz Boglárka

Családi Bölcsöde

Pátyerkó Stella

Kovács Benedek

Fodorné Huczka Tünde

Sulyok Krisztina

Lakatos Péterné

Ivánkovicsné Balogh Melinda

Szakács Jánosné

Ludányi Jánosné
Majoros János
Molnár Gusztáv
Molnár István
Németh Lajos
Művelődési Ház
Albunovics-Besze Zsófia
Bognár Sándorné
Kovácsné Erki Dalma
Markó Anita
Közös Hivatal
dr. Bálint Edina Ida
Kaponya Zoltánné
Kerek Lászlóné
Sebőkné Nagy Katalin
Siraki Tamásné
Srajber-Oláh Zsuzsanna

Fodor Zsófia

Tóthné Nagy Erika
Ulicska Erika

Óvoda
Dajkák

Veresné Murányi Magdolna

Baloghné Petrik Krisztina

Közfoglalkoztatás

Fáczán Anna

Bakos József

Fodor Zotánné

Szabó Noémi

Óvónő
Feke Angéla
Gali Réka
Káplár Patrícia
Kozaróczy Teodóra
Kovácsikné
Krisztina

Groszmanek

Nagy Béláné
Siraki Judit
Srajber Zsuzsanna
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KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014- 2019
Siposné Fodor Judit polgármester
Balázsné Kelemen Erika
Balázs Zoltán alpolgármester
Csernyik Ottó István (2018. 10. 29-től)
Kolyvekné dr. Tóth Eszter Enikő
dr. Kovács István
Szabad Csaba
Tóth Géza András († 2018)

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
Elnök:

Tóth Géza András († 2018)
Csernyik Ottó István (2018. 10. 29-től)
Tag:
Szabad Csaba
Külsős tag: dr. Csomós Tamás († 2018)
Sebők Judit (2018. 09. 19-től)

HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁG
Elnök:
Tag:

Szabad Csaba
Kolyvekné dr. Tóth Eszter Enikő
dr. Kovács István
Balázsné Kelemen Erika
Külsős tag: Erki István
Zombori Árpád
Sebők Judit
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Zárszó
Sok minden megvalósut az elmúlt öt évben, forintban - százmillió forintokban - mérhető értékkel gyarapodott Nagyréde. Az előző sok-sok oldalon ezekről részletesen
beszámoltunk.
Polgármesterként számomra mégsem ez a kizárólagos, vagy a legnagyobb érték.
Igaz ugyan, hogy pénz nélkül nem sok mindenre lehet haladni, viszont a sok pénz is
hiába van, ha nem jól költik el. Arról nem beszélve, hogy mekkora különbség van a két
mondat között: Nincs pénz!, vagy Erre egyelőre nincs elegendő pénzünk.
Mi - ha nagyon híján voltunk is a pénznek - mindig a második mondat jegyében dolgoztunk, terveztünk, döntöttünk.
Ebben az öt évben Nagyrédén olyan szemlélet honosodott meg, aminek az alapja a felelős, felelősségteljes gondolkodáson alapuló gazdálkodás. Nem költségvetés-végrehajtás, hanem gazdálkodás. Hatalmas a különbség.
Voltak szűkebb esztendők, átvészeltük. Mert az első pillanattól kezdve megoldásokat
kerestünk (és találtunk) és nem kifogásokat. Lehetőségeket kerestük (és találtunk),
és nem felelősöket. Szövetségeseket, partnereket kerestünk (és találtunk), és nem
bűnbakokat és ellenségeket.
Büszkén tekintek vissza a mögöttünk álló öt évre, mert olyan csapatot építettünk és
alkotunk, amelyiknek minden egyes tagja a problémák és a feladatok megoldására
törekszik. Nem csak jogszerű, vagy „jogilag védhető” megoldásra, hanem szabályosra
és tisztességesre.
Ennek is köszönhető, hogy akkor is tudtunk fejlesztésekre költeni, amikor nem érkezett külső támogatás, amikor nem nyertünk pályázatokat. Átvészeltük, kiböjtöltük azt
az időszakot is. Addig számoltunk, osztottunk-szoroztunk, amíg a kevéske pénzből a
lehető legtöbbet tudtuk megvalósítani.
Sokan figyelték kételkedve, hogy menni fog-e, bírjuk-e a nyomást, megbirkózunk-e a
feladattal, vagy bedobjuk a törölközőt. Éreztük ezt a figyelmet. De éreztük a felelősséget is, a falunkért viselt felelősséget. És éreztük a - kezdetben meglehetősen óvatos,
ám később egyre erősödő - biztatást, még később az egyre több segítséget is soksok Nagyrédei részéről. A biztatást, hogy ne adjuk fel, hogy oldjuk meg a feladatot.
Hiszen ezért választott meg minket a közösség, polgármesternek, képviselőnek. És
egyre többen mondták azt: amivel tudunk, segítünk. És nem csak mondták: tették is.
Köszönet érte.
Ne tűnjön szerénytelenségnek, ha azt mondom: úgy érzem, megszolgáltuk a bizalmat. Mi, mindannyian, akik bármilyen poszton, vagy szerepben résztvevői voltunk az
öt éves munkának. A képviselő-testület tagjai, a polgármesteri hivatal dolgozói, az
intézményeink dolgozói, a civil szervezetek, a falu közössége. Minden siker a közös
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sikerünk. Senki sem mondhatja kizárólag csak a magáénak ezt vagy azt az eredményt.
Sikert, eredményt elérni csak csapattal, kizárólag jó csapattal lehet. És a jó csapatot
meg kell becsülni.
Nagyréde jó hely - ezt sokszor mondtam a legkülönfélébb fórumokon. Az elmúlt öt
évben még jobb hely lett. Mert sokan és sokat tettek azért, hogy így legyen. Ma már
nem azért figyelnek Nagyrédére megye- és országszerte, mert arra kíváncsiak, hogy
megbukik-e, csődbe megy-e, lesz-e valami jó kis botrány, elvégre „Rédén mindig van
valami izgalom.” Ma már azért figyelnek ránk, mert sok területen kiemelkedő teljesítményt tudunk felmutatni. A legkülönfélébb szakmai területeken - önkormányzat,
önkormányzati gazdálkodás, szociális ellátás, kulturális intézményhálózat, nevelési
intézményünk - éppúgy, mint a színes és gazdag civil közösségünk eredményeiben,
a kultúrától a sportig, a szabadidős tevékenységektől a hagyományápolásig, az értékőrzésig.
Nehéz, de eredményes öt éven vagyunk túl. Sokkal nehezebb, és sokkal kevésbé
eredményes lett volna azonban ez az öt év, ha nem békességben, nyugalomban végzett munkával telik.
Minden nagyrédeit köszönet illet, amiért Nagyréde egy békés, fejlődő településsé
válhatott. Mert mindenkire szükség volt ahhoz, hogy ez így alakulhasson. Óriási értéknek tartom azt a békés, alkotó, együttműködő légkört, ami a falunkat jellemzi.
Azt kívánom, még sokáig maradjon ez így, hogy Nagyréde még jobb és még annál is
jobb hely lehessen.

Nagyréde, 2019. szeptember 15.

Siposné Fodor Judit
polgármester
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