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Őrizzük meg megújult utcáink állapotát!
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy 

Nagyréde közigazgatási területén a 
közlekedési táblák előírásait betartani 
szíveskedjenek. Az elmúlt időszakban 
kihelyezett közlekedési táblák a meg-
újult utcák állapotának megőrzését 
szolgálják.
Különösen kérem, hogy a Horvátkert 

és a Kossuth utcában a felújított út 
védelme érdekében az úttest két ol-
dalát ne vegyék igénybe parkolás cél-
jából. Kérem, hogy parkolás céljából a 
kocsibeállóikat és az ingatlanjaik udva-
rát használják.
A parkolás kérdése Nagyrédén egyéb-

ként is problémás, hiszen azt tapasz-
taljuk, hogy több utcában az úttest 
mellett mindkét oldalon parkolnak, 
amely személy- és vagyonvédelem 
szempontjából veszélyes, mivel akadá-
lyozzák az utca forgalmát. 
Ezért kérem a Tisztelt Lakosságot, 

hogy elsősorban a kocsibeállóikon és 

az ingatlanjaikon parkoljanak. Kérem, 
hogy a balesetveszély elkerülése ér-
dekében, egymás gépjárműveinek 
állapotára mind parkolás, mind közle-
kedés alkalmával fokozottan figyeljünk 
oda.
Az elmúlt időszakban tapasztaltak 

alapján felhívom a Tisztelt Lakosság fi-
gyelmét az alábbi fontos szabályra! 
„Tilos megállni körforgalmú úton, 

útkereszteződésben és az úttestek 
széleinek metszéspontjától számított 
5 méter távolságon belül, ha a közúti 
jelzésből más nem következik, az útke-
reszteződésben az úttorkolattal vagy 
útelágazással szemben megálló jármű-
re - ha ez a többi jármű bekanyarodá-
sát nem akadályozza - a tilalom nem 
vonatkozik.” (KRESZ tv. 40. § (5) bekez-
dés d) pontja)
Felhívom továbbá figyelmüket arra, 

hogy a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól szóló önkormányzati ren-

deletünk alapján a 3500 kg legnagyobb 
megengedett össztömeget meghaladó 
tömegű jármű – autóbusz, tehergép-
kocsi, mezőgazdasági vontató, lassú 
jármű, járműszerelvény, nehéz pótko-
csi és lakókocsi, valamint munkagép – 
közterületen nem tárolható. Abban az 
esetben, ha ezt a hatóság észleli, vagy 
erről bejelentés érkezik hatóságunk 
felé, akkor az érintett gépjármű tulaj-
donosa felszólítására kerül, majd ezt 
követően, ha az érintett személy to-
vábbra is közterületen tárolja gépjár-
műjét, a hatóság részéről közigazgatási 
bírság kiszabására kerül sor.
Kérem Önöket, hogy a fenti szabályo-

kat betartva parkoljanak és közleked-
jenek a településen!            
                                                                                         

dr. Bálint Edina Ida s.k.
                                   jegyző

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Nagyréde Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
2015. évben megalkotta a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól szóló 
13/2015. (VI. 26.) önkormányzati ren-
deletét, mely azóta több alkalommal 
módosításra került, a rendelet teljes 
terjedelemben megtekinthető a www.
nagyrede.hu oldalon.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy az 

ingatlan udvarának, kertjének, azaz a 
külvilág elől el nem zárt részének tisz-
tántartásáról, gyom-mentesítéséről 
gondoskodni szíveskedjenek. A járda 
és az úttest fölé benyúló ágak, bokrok 
2,2 méter magasságig történő nyesé-
séről szintén gondoskodjanak. Figyel-
jenek oda az ingatlanjuk előtti árkok 
tisztántartására, gyommentesítére. 
A csapadékból, hó olvadásából szár-

mazó belvíz ellen úgy védekezhetünk, 
ha az árkok karbantartásáról rendsze-
resen gondoskodunk, ezért Mindenkit 
arra kérek, hogy az ingatlana előtti/
melletti/mögötti árkokat rendszeresen 
tartsa karban, takarítsa, annak érdeké-
ben, hogy a csapadék lefolyása meg-
oldott legyen, hiszen az árokrendszer 
tisztasága közös érdekünk! 
Külön felhívom azon ingatlantulajdo-

nosok figyelmét az ároktisztítási kö-

telezettségre, akiknek ingatlana előtt 
fedett árok található. Nevezett ingat-
lantulajdonosok is kötelesek gondos-
kodni az ingatlanuk előtti lefedett árok 
tisztántartásáról, olyan módon, hogy 
a fedett árok tisztítónyíláson keresztül 
történő áttakarítását önállóan elvégzi, 
vagy megrendeli, az erre szakosodott 
vállalkozótól, cégtől. Abban az eset-
ben, ha fedett árkok rendszeres tisz-
títása, tisztíttatása nem történik meg, 
az akadályozza a teljes árokrendszer 
megfelelő működését.
Továbbá kérem a Tisztelt Lakossá-

got, hogy a közterülettel közvetlenül 
érintkező ingatlan, valamint külterületi 
ingatlan tulajdonosa, kezelője, haszná-
lója gondoskodjon az ingatlana előt-
ti (úszótelek esetén az épület körüli) 
járdának, (járda hiányában egy méter 
széles területsávnak), - a természetben 
fellelhető telekhatár és úttest határai-
nak megfelelően - a telek határa és az 
úttest közti zöldsáv teljes területének 
- legfeljebb azonban az ingatlan hatá-
raitól számított 10 (tíz) méteres körze-
tén belüli területének - gondozásáról, 
tisztántartásáról, szemét- és gyom-
mentesítéséről, a burkolt területeken 
a hó eltakarításáról és a síkosság-men-
tesítéséről .
Megkérem tehát a Tisztelt Lakossá-

got, hogy az önkormányzati rendelet-
ben foglalt szabályokat betartani szí-
veskedjenek. 
Amennyiben a településen a helyi 

rendeletbe ütköző magatartását, mu-
lasztást tapasztal, kérem jelezze azt a 
Nagyrédei Közös Önkormányzati Hiva-
talban, Göncző Ádám közalkalmazott-
nál, vagy a Hivatal titkárságán, melyről 
a bejelentő nevét, elérhetőségét, alá-
írását tartalmazó feljegyzést készítünk. 
Munkaidőn kívül bejelentésével kap-
csolatban kérem, keresse telefonon a 
Polgárőrséget, vagy készítsen képeket 
a tényállásról, melyhez egy rövid ese-
ményleírást aláírásával, elérhetőségé-
vel mellékeljen hatóságunk számára. 
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy ab-
ban az esetben is éljen jelzéssel ható-
ságunk felé, ha az ingatlan már nem 
az egykori tulajdonos, hanem pl. bank 
vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. kezelésében van.
A közösségi együttélés alapvető sza-

bályait sértő magatartás elkövetése 
esetén, egy felszólító levelet követően, 
- amennyiben a felszólítás eredmény-
telen marad - közigazgatási bírság vagy 
hulladékgazdálkodási bírság kiszabásá-
ra kerül sor.

dr. Bálint Edina Ida s.k.
                                   jegyző

Tájékoztatás a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól
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Az október 13-i önkormányzati vá-
lasztáson a nagyrédei választópolgá-
rok 59 százaléka adta le voksát.

A végeredmény:

Polgármester: 
Siposné Fodor Judit

Képviselő-testület:
Balázs József
Balázsné Kelemen Erika
Csernyik Ottó
Kolyvekné dr. Tóth Eszter Enikő
dr. Kovács István
Sebők Judit

Az új képviselő-testület a Molnár 
József Közösségi Színtérben tar-
totta meg ünnepi alakuló ülését, 
s az azóta eltelt időszakban két 
ülést tartott, egy soron kívüli ta-
nácskozást, valamint egy közmeg-
hallgatással egybekötött képvise-
lő-testületi ülést.

Az önkormányzat bizottságai is 
megalakultak, az alábbiak szerint:

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Elnök:
Balázs József
Tag: 
Csernyik Ottó
Külső tag: 
Jeszenszki Norman

Humán Erőforrás Bizottság
Elnök: 
dr. Kovács István
Tag:
Balázsné Kelemen Erika 

Kolyvekné dr. Tóth Eszter Enikő 
Sebők Judit
Külsős tag:
Fekete Imre 
Kálmán Miklósné 
Szabó Józsefné

Alpolgármestert egyelőre nem 
válaszott a testület, így alpolgármester 
nélkül működik Nagyréde, mulasztásos 
törvénysértést valósítva meg.  
Siposné Fodor Judit polgármester 

elsőként dr. Kovács Istvánt javasol-
ta a posztra, azonban a háziorvos 
nem vállalta a  feladatot. Ugyanez 
megismétődött a következő ülésen is.
A polgármester a legutóbbi ülésen 

Sebők Juditot javasolta alpolgármes-
ternek, azonban ő sem kapta meg a 
szükséges többséget, mivel  a titkos 
szavazáson három igennel szemben 
négy nem szavazatot kapott.
A képviselő-testület a Szervezeti és 

Működési Szabályzatát elfogadta, egy-
úttal döntött arról, hogy megszünteti a 
Szűcsivel közös önkormányzati hivatalt 
és önálló nagyrédei hivatalt alapított.

Nagyréde választott
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Huszonkét új óvodás érkezett szept-
emberben a Kastély Óvodába. Az új 
gyermekek befogadása fokozatosan 
történt, az elválás megkönnyítése ér-
dekében az óvó nénik, a dadus nénik 
sok segítséget nyújtottak a kicsik és 
szüleik számára egyaránt. Még néha 
előfordul néhány könnycsepp, de az 
csak addig tart amíg a szülő kiér a ka-
pun, aztán jöhet az önfeledt játék. 
Szeptember végén részt vettünk óvo-

dásainkkal a mátrafüredi Erdészeti 
Napon. A gyerekek érdeklődve nézték 
végig az egyes kiállítási pontokat. 
Október 4-én az Állatok világnapja 

alkalmából bábszínházzal és az Új Nap 
Egyesület jóvoltából kutyabemutató-
val kedveskedtünk a gyerekeknek.
Nagyréde Nagyközség Önkormányza-

ta az óvoda vonatkozásában az elmúlt 
időszakban két pályázatot adott be. A 
Magyar Falu Programba óvodaudvar-
fejlesztési pályázat keretében egy hat 
tornyos játszóelemre és rugós játékok-
ra pályáztunk. Örömmel vettük a tájé-
koztatást, hogy a nyertes pályázók kö-

zött van intézményünk. A játszóelem 
kivitelezőjével felvettük a kapcsolatot 
és május hónap körül várható a kivite-
lezés. 
A TOP 3.2.1. pályázat keretében kül-

ső nyílászárók cseréjére, napelemek 
felszerelésére, födémszigetelésre, az 
épület külső színezésére és az előírá-
soknak megfelelően mozgáskorláto-
zott mosdó és bejárat kialakítására pá-
lyáztunk. Bízunk a pályázatunk pozitív 
elbírálásában, hiszen óvodánk teljes 
férőhely kihasználtsággal működik.
December első hetében Gyöngyösön 

a Belváros téren látogattuk meg a Mi-
kulást, hétfőtől csütörtökig naponta 
egy csoport utazott busszal. A gyere-
kek megcsodálták a szépen kidíszített 
környéket is. December 6-án pedig 
óvodánkba is ellátogatott a Télapó. 
Minden csoportban már nagyon vár-
ták a csomagot a gyerekek, dallal és 
verssel kedveskedtek a számára. Az 
udvaron Sanyi póni várta az óvodáso-
kat, ezúton is szeretnénk megköszönni 
a kedves anyukánknak, hogy sikerült 

még élménytelibbé varázsolni ezt a 
napot.
Mint eddig mindig, idén is megláto-

gatjuk karácsonykor a Gondozási Köz-
pontot, ahol verssel és dallal kedveske-
dünk az időseknek.
Karácsonyi vásárunkat idén is meg-

tartjuk az óvodában december 16-17 
-én, 15-17 óráig a tornaszobában. 
Az adventi időszakban is a gyerekek 

a legfontosabbak számunkra, mindent 
megteszünk azért, hogy meghitt, csa-
ládias légkört tudjunk biztosítani óvo-
dásainknak ebben az időszakban is.  
A Nagyrédei Kastély Óvoda 

gyermekei és dolgozói ne-
vében kínunk mindenkinek 
Békés és Boldog Karácsonyi 
Ünnepeket, Egészségben és 
Szeretetben Gazdag Boldog 
Új Évet!

Kovácsikné Groszmanek Krisztina
óvodavezető

„Kis Karácsony, nagy karácsony…”

Az adventi időszakot jó hangulatú de-
korálással, közösségi tevékenységgel 
nyitottuk. A közösségi színtérnél talál-
koztunk advent első vasárnapján, ahol 
együtt díszítettük fel a falu karácsony-
fáját és adventi koszorúját. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan elkészült a Betle-
hem és forró italokkal, sok finomság-
gal kinyitott az adventi faház is. Ezúton 

is köszönjük Garainé Janoviczki Barba-
rának és az önkéntes segítőknek, hogy 
évek óta lelkesen és önzetlenül dolgoz-
nak az adventi hangulatért.
Idén második alkalommal ünnepeltük 

közösségi önkéntes tevékenységekkel 
az Önkéntesség Világnapját a Nagyré-
dei Gondozási Központban december 
5-én. 

Köszönet illeti a Bokréta Nyugdíjas 
Kör tagjait, akik  segítségével finom 
mézeskalács sült, amit lelkes önkénte-
sek és gyerekek díszítettek. 
Ezúttal kézműves foglalkozás is volt 

a programok között, adventi díszek, 
téli dekorációk készültek, amelyekhez 
Nagyréde Nagyközség Önkormányza-
ta biztosított alapanyagot. A kézmű-
ves termékek konkrét céllal készültek, 
az Erdős Ákos javára szervezett jóté-
konysági vásárra és koncertre, mely-
nek teljes bevételét Ákos gyógyítására 
ajánlotuk fel.
A világnapot a jövőben is  szeretnénk 

majd hasonló módon megrendezni. 
Célunk a jó hangulatú közösségi ta-
lálkozás mellett az, hogy felhívjuk az 
emberek figyelmét az önkéntes tevé-
kenységek fontosságára, a közösség 
erejére, egy közös ügy iránti nyitott-
ságra és a cselekvés ösztönzésére. 
Bízunk abban, hogy évről-évre egyre 
több résztvevő csatlakozik majd, és 
nem csak ehhez a kezdeményezéshez. 

Markó Anita
művelődésszervező

Közösség - Önkéntesség - Jótékonyság
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Idén már 6 éve, kiemelkedően telje-
sítő Virtus Kamara Ifjúsági Táncegyüt-
tes szakmailag rengeteget fejlődött az 
elmúlt évek alatt, ezt bizonyítja, hogy 
a 2018-as Egri Nemzetközi Szederinda 
Néptáncfesztiválról két szólótáncosi 
díjat is begyűjtöttek a gyerekek. 
Nádudvari Alina a „Legszebben tán-

coló leány”, Géczi Gergő pedig a 
„Legszebben táncoló fiú” címet nyer-
te el. Az ifjú Virtus idén is folytatta a 
versenyeken való megmérettetéseit: 
Tavasszal a X. Dunán innen Tiszán túl 
Kárpát-medencei ifjúsági Népművé-
szeti tehetségkutató versenyen. Heves 
megyében arany minősítést, a Kárpát-
medencei döntőben bronz minősítést 
szerzett a csapat. 2
2019 októberében több páros is meg-

mérettette magát a III. Gaál Autentika 
Szóló Néptáncversenyen, Törökszent-
miklóson, melyen a gyerekek nem csak 
Nagyrédét, de egész Heves megyét 
képviselhették. A verseny gyönyörű 
eredményeket értek el: Szabó Lili So-
mogyi ugrós és friss csárdást táncolt 
Géczi Gergővel, melyre Lili arany minő-
sítést és külön díjat is kapott a somogyi 
táncok stílusos eltáncolásáért. Balla 
Noémi és Kovács Emese Kalocsai mars 
és friss csárdással bronz minősítést, 
Nádudvari Alina és Géczi Gergő Nagy-
rédei csendes csárdás és sergős tánc-
cal, arany minősítést szerzett.
Az Önkormányzat által támogatott 

nagyrédei tánccsoportok közül nem 
csak a néptánc, a balett műfaj is képvi-
seltette magát egy rangos versenyen. 
Berkes Blanka 3. osztályos tanuló első 
balett versenyén Mini korcsoportban, 

Művész Látványtáncok modern balett 
kategóriába, ezüst helyezést ért el a, 
Magyar Látványtánc Sportszövetség 
Őszi Kupáján, mely országos elismerést 
jelent számára. 
A csoportok a jövőben még több 

megmérettetésen, közös programon, 
kiránduláson fognak részt venni, így a 
táncfoglalkozásokra járó gyermekekre 
még több élmény vár.  

Albunovics Milán

Táncos sikerek, eredmények

A gyűrű útja – Gárdonyi Géza éle-
téről és az Egri csillagok című művéről 
szóló foglalkozást tartottak novem-
ber végén a települési könyvtárban. A 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyv-
tár ingyenesen biztosította a nagyrédei 
gyerekek számára a játékos ismeretter-
jesztő foglalkozást a helyi könyvtárban. 
A programon a Szent Imre Általános 
Iskola 6. osztályos tanulói vettek részt, 
akik érdeklődve hallgatták az előadást, 
így nagyon jól szerepeltek a kvízjáték-
ban és a közös társasjátékban is. 

Könyvtári fejlesztések – Új számító-
gépek érkeztek a települési könyvtár-
ba. A Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtártól két új és felszerelt számí-
tógépet kapott könyvtárunk lakossági 
felhasználásra. Az könyvtári látogatók 
már birtokba is vették és kipróbálták az 
új eszközöket. 
Folyamatban van emellett az elekt-

ronikus könyvtári rendszer és a 
könyvtármozi szolgáltatás bevezetése, 
így 2020-ban még több lehetőséggel 
és programmal várja majd a nagyrédei 
települési könyvtár az olvasókat, láto-
gatókat. 

Kovácsné Erki Dalma
könyvtáros

Könyvtári hírek

Nagyréde Nagyközség Önkormányza-
ta 2020 február, március havi kezdéssel 
ivartalanítási programot hirdet! 
Ezzel a lehetőséggel igyekszik előse-

gíteni a felelős állattartás terjedését, a 
nem kívánt szaporulatok megakadályo-
zását, a kóbor kutyák és macskák szá-
mának csökkentését. 
A program keretében a községben 

állandó lakhellyel rendelkező kisál-
lat-tulajdonosok tulajdonosok ivaros 
kutyájuk és macskájuk ivartalanítási 
költségének legfeljebb a felét az önkor-
mányzat átvállalja. 
Kérjük a lakosságot, hogy minél töb-

ben éljenek ezzel a lehetőséggel! Ne 
legyen több olyan szaporulat, mely a 
határban, erdőben végzi kidobva, vagy 
náthásan, betegen tengődve fészerek-
ben, bokrok alján megfagyva! Ne le-
gyenek "elkopó" kutyusok, cicusok!
További, részletes tájékoztatásról ha-

marosan értesítjük a gazdikat.

Ivartalanítás
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Ez az év is sebesen telik, 
a fizika törvényeivel nem 
megmagyarázható módon, 
egyszerűen rohan. Ami utal 
arra is, hogy a gyerekcipőn-
ket lassan kinőjük, hogy ez 
mit is jelent…..hát a fergete-
ges nótaversenyt, amit már 
nem az intézmény családias 
létszámot engedélyező falai 
között rendeztük meg.

Az úgy kezdődött, hogy mindenképp 
szerettük volna ellátottjainkat megör-
vendeztetni olyan programmal, ami 
nekik való, amiben jeleskednek, ami 
kikapcsol, összehoz, ami megnyugvást 
ad, és ami felpörget egyaránt. Így szü-
letett meg a nótaverseny ötlete. Ma-
gunk sem számítottunk akkora érdek-
lődésre, hogy egész művelődés háznyi 
énekes, nótás csoport, kísérők és 
pusztán kikapcsolódni vágyók tisztelik 
meg a rendezvényt, de hát mégis ez 
történt. Az első nótaversenyen a he-
lyi egyéni és csoportos versenyzőkön 
kívül Adácsról, Apcról, Egerből, Gyön-
gyösről, Gyöngyössolymosról, Gyön-
gyöspatáról, Vámosgyörkről és Rózsa-
szentmártonból is érkeztek fellépők. 
Boldog izgatottságot lehetett érezni 

a résztvevőkön.  Ha másra nem is, de 
a közös éneklés megtapasztalására, a 
régi nóták leportalanítására, új kap-
csolatok kialakítására, a szunnyadó 
tehetség felfedezésére is jó alkalmat 
teremtett az első nótaverseny. Nagy-

réde hírnevét öregbítette és vitte to-
vább Adácstól-Rózsaszentmártonig. 
Deák Istvánné Pirkó elmondta, hogy a 
készülődés kapcsán eszméltek rá arra, 
hogy a Bokréta nyugdíjas kör tagjai a 
nótaéneklésben sem piskóták, nem-
csak a piskótasütésben, el is szánták 
magukat arra, hogy ezentúl gyakorol-
nak majd, és bemutatják tehetségüket, 

amit tettek is követtek, hiszen az ön-
kormányzat által megrendezett idősek 
napi programon előadták nótacsokru-
kat, ami ölelkezéssel és a meghatott-
ság könnyeivel zárult.

Az apci fellépők pedig elmondták, 
hogy azért örültek a rendezvénynek, 
mert a meglévő nóta csoportjuk újból 
szikrát kapott és most már nem hagy-
ják kihűlni, őrzik tovább a lángot.
E lap hasábjain is szeretném megkö-

szönni, minden résztvevőnek, támoga-
tónak, versenyzőnek, kollégának, akik 
hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen csodás 

programot éljünk át együtt, örök emlé-
ket hagyva szívünkben.
- Nagyréde Nagyközség Önkormány-

zatának, mivel helyet biztosított a 
verseny színvonalas megrendezé-

Nótás csoda, csodás mese 
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séhez, illetve sztárfellépőnk meghívá-
sát biztosította,
- Siposné Fodor Judit polgármester 

asszonynak aki támogatta az elképze-
lésünket és izgult a verseny minden 
pillanatáért,
- Korsós Róbertnek és csapatának, a 

Virágkuckónak, aki a kezdetek kezde-
tén felajánlotta a színpad dekorálását, 
nekik köszönhetjük a megfelelő szín-
padkép kialakítását, és meg kell, hogy 
köszönjem a Nagyrédei Gondozási 
Központ szorgos kezű klubtagjainak, 
hiszen az egyéb dekorálást kézműves 
foglalkozás keretében ők készítették
- Molnár Sándornak a Nagyrédei Mol-

nár Pékség tulajdonosának,kik kedve-
ző áron biztosította a „ Fogam alá való 
kupon ”elemózsiáját

- Hegedéné Baranyi Erikának aki pis-
kótatekercseivel lepte meg a verseny-
zőket
- Felsőbányai Attilának, aki szaktudá-

sával hozzájárul, hogy a hangok gyö-
nyörűen csengjenek, 
- Pifkóné Szabó Annamáriának aki pa-

pírárut biztosított a rendezvény lebo-
nyolításához
- a gyöngyösi piactéri Merkúr Papír-

boltnak, akiknek köszönhetjük a díszes 
csomagoló anyagot,
- a Hegede Zsolt tulajdonában lévő 

Nagyrédei Sissi Cukrászdának, akik a 
III. helyezett díját egy torta formájában 
felajánlották,
- Sipos Istvánné Tündikének és  Lu-

dányi Jánosné Böbének,Kovácsné Réz 
Boglárkának aki segítő kezet nyújt a 
technikai dolgok kivitelezésében,
- Markó Anitának aki örömmel vállal-

ta a narrátorkodást és tanácsokkal lá-
tott el a szervezést illetően,
- a klubtagoknak, akik a gyönyörű 

színpadi díszletet kézműves foglalko-
zás keretében elkészítették 
- nem utolsó sorban kollégáimnak, 

akikkel közösen törtük a fejünket, akik 
felkészítették, elkészítették, szaladgál-
tak énekeltek és izgultak,hogy minden 
a lehető legjobban történjék 
„ A zene, a káoszból rendet teremt; a 

ritmus a széttartót egységbe fogja; a 
melódia a megszakítottat folytonossá 
varázsolja; a harmónia az össze nem 
illőt összeegyezteti.”- Yehudi Menuhin 
szavaival zárom a nótaversenyről szó-
ló beszámolómat, hiszen a program 
ötletétől a megvalósításig az általa 
leírt dolgokat éltük át és a végén egy-
ség lett és harmónia és bízunk benne, 
hogy lesz folytonosság is, és jövőre a 
II. Nagyrédei Nótaversenyen találkoz-
hatunk majd.
A másik óriási élmény, amit a klubta-

gokkal élhettünk át, hogy részt vettünk 

egy, az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma által kiírt alkotói pályázaton, 
aminek témája az ellátotti jogok meg-
fogalmazása volt. A klub tagjait nagy 
gondolkodásra ösztönöztük, hogy 
megfogalmazzuk azon jo-
gokat, amelyek megilletik 
Őket, mint ellátottakat a 
szolgáltatás igénybevé-
telével, azaz a Nagyrédei 
Gondozási Központban 
való tagságukkal. A nehe-
zen, csikorgósan beinduló 
még” nagyon fiatal”, nem 
100 éves fogaskerek egy 
közös mesébe szőtték az 
ellátotti jogokat, ezzel a 
mesével vettünk részt a 
meghirdetett pályáza-
ton. ( A mese címe : A 
gondoskodás vára, ami a 
nagyrédei honlapon elol-
vasható) A beadási határ-
idő leteltével szinte na-
ponta azon tanakodtunk 
vajon lesz e eredménye 
a mesénknek, vajon elju-
tunk e a dobogóig….. és 
csodák csodájára a majd 

ötszáz versenyző által beküldött pá-
lyamű közül a második helyezésre ér-
tékelte a zsűri, a Nagyrédei Gondozási 
Központ munkáját. Hihetetlen öröm és 
boldogság a befektetett munka gyü-
mölcsét, a nem hiábavaló közös gon-
dolkodás energiáját ilyen szép ered-
ményben megtapasztalni. Soha nincs 
késő elkezdeni, belekezdeni, megkín-
lódni, kivárni. A tanulás, a tapasztalás 
nincs korhoz kötve, bármikor érdemes 
küzdeni, és mi a kollégáimmal, azon le-
szünk, hogy sok hasonló tapasztalást 
élhessünk meg a bizalmukat belénk 
fektetett ellátottjainkkal, klubtagjaink-
kal.
Engedje meg a kedves olvasó, hogy ha 

már felhoztam az előző sorban a kollé-
gáimat, itt is megköszönhessem nekik 
kitartó, önzetlen, becsületes szakmai 
munkájukat, nem utolsó sorban azért, 
mert november 12. a szociális munka 
napja, ezen a napon a figyelem azok-
ra a szakemberekre irányul, akik az év 
minden napján segítik, gondozzák a 
segítségre szoruló honfitársainkat. Hi-
hetetlen öröm ilyen kollégákkal együtt 
dolgozni, akik szakmaiságuk mellett lel-
küket is adják a munkájukhoz, e nélkül 
csak egy gépies munkafolyamat lenne 
amit csinálunk, de velük a HIVATÁSUN-
KAT gyakoroljuk. Büszke vagyok a csa-
patra, itt is emelem kalapom a szociális 
munka napja elmultával is, kitartást és 
sokáig tartó munkát, hivatásgyakorlást 
kívánok számukra.
Az év végére minden kedves klubta-

gunknak, ellátottjainknak és családtag-
jainak és természetesen az  e sorokat 
olvasónak is boldog, meghitt kará-
csonyt és egészségben, örömökben 
gazdag boldog új évet kívánok.

Pardi Beatrix
intézményvezető
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Nagyrédén is ajándékcsomag, apró 
meglepetés várta a gyerekeket és a já-
rókelőket Miklós napján. 
Az önkormányzat idén is mikulás-

csomaggal kedveskedett a nagyrédei 
gyerekeknek, akik a szokások szerint a 
Nagyrédei Kastély Óvodában és a Szent 
Imre Általános Iskolában vehették át a 
finomságokat rejtő piros csomagokat a 
Mikulástól. 

December 6-án 
reggel másokat is 
érhetett meglepe-
tés Nagyréde utcá-
in, hiszen a Molnár 
József Közösségi 
Színtér kezdemé-
nyezésére idén is 
jó néhány miku-
láscsomag hevert 
az utcákon és köz-
területeken a kö-
vetkező felirattal: 
"Én egy elhagyott 
csomag vagyok. 

Azért veszítettek el, hogy szebbé te-
gyem a napját annak, aki megtalál. Mo-
solyogj és vigyél haza! :) " 
A mosolygós visszajelzések, a közösségi 

oldalon közzétett reakciók és fotók alap-
ján úgy gondoljuk, hogy sok gyermek-
nek és felnőttnek sikerült váratlan örö-
möt okozni az apró meglepetésekkel. 

Markó Anita 
művelődésszervező

Itt is csomag, ott is csomag - Meglepetés mindenhol
A Vállalkozók és Munkáltatók Orszá-

gos Szövetségének (VOSZ) Heves me-
gyei szervezete Megyei Év Vállalkozója 
Díjban részesítette Molnár Sándor, a 
nagyrédei Molnár Pékség vezetőjét. Az 
elismeréshez ezúton is gratulálunk!

Megyei Év Vállalkozója

RTM - akár Nagyrédén is
Az RTM egy komplett rehabilitációs prog-

ram, ami az egyenes hasizmok eltávolodá-
sára fókuszál. A program célja nem csak az, 
hogy rendbe hozza a szülés utáni pocakot, 
hanem hogy segítsen megelőzni a jövőbeni 
komolyabb károkat. A program várandó-
soknak és a szülés utáni időszakban kiemel-
ten ajánlott.
Kellő érdek-

lődés esetén 
Nagyrédén is 
kipróbálhatod 
a tréninget. 
Keresd Bar-

barát!


