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Elkészült a toronyóra - Az önkormányzat beruházásában elkészült Nagyréde templomának toronyórája. Az 
időmérő szerkezetet az Egri Főegyházmegyével és az egyházközséggel egyeztetve készíttette el az önkormány-
zat. Köszönjük mindenkinek, aki a tervezésben, kivitelezésben részt vett, hogy a nem várt nehézségek ellenére 
is sikerült teljessé tenni templomunk megjelenését. Reméljük, sokak tetszését elnyeri a toronyóra, és fogadják 
olyan örömmel, amilyen örömmel önkormányzatunk készíttette. 

Az óvoda korszerűsítésére 
51 millió forint, a művelődé-
si ház felújítására 105 millió 
forint értékben pályázott az 
önkormányzat.

A TOP-3.2.1. pályázat keretében 51 
millió forint értékben pályázatot nyúj-
to�  be az önkormányzat az óvoda 
energe� kai korszerűsítésére.
A pályázat többek közö�  tartalmazza 

az épület külső nyílászáróinak cseréjét, 
födémszigetelését és az épület külső 
színezését. A Magyar Falu Programban 
benyújto�  óvodaudvar-fejlesztési pá-
lyáza� al együ�  így hatalmas előrelé-
pés következhet az óvoda épületének 
rendbetételében. 
Az önkormányzat részben saját forrá-

saiból, részben pályázatok segítségével 
eddig is igyekeze�  megoldani a legfon-
tosabb teendőket – így te� ük rendbe 
az ovi fűtését például, illetve így mo-
dernizáltuk a konyhát valamint az épü-
let több helyiségében a világítást, így 
te� ünk rendbe több dolgozói helyisé-
get – a most beado�  két pályázat révén 
pedig á� ogó megújulás következhet. 
Bízunk a pályázatunk pozi� v elbírálásá-
ban, hiszen az óvoda kulcsfontosságú 
intézményünk, már csak azért is, mert 
Nagyrédén – igazán örömteli módon – 
nem fogy, hanem gyarapodik a népes-
ség, s az ovi férőhelyeit minden ében 
fel tudjuk tölteni.
Ugyancsak a A TOP-3.2.1 pályázat 

keretében 105 millió forint értékben 
pályáztunk a Molnár József Közösségi 
Színtér energe� kai korszerűsítésére.
A pályázat többek közö�  tartalmazza 

az épület külső nyílászáróinak cseréjét, 
a födém szigetelését, a gépészet kor-
szerűsítését és az épület külső színezé-
sét.
Az önkormányzat a szakmai eszközök 

fejlesztése, a hangosítás korszerűsítése 
melle�  önerőből kisebb volumenű javí-
tásokat végze�  el eddig az épületen. 
Bízunk benne, hogy a művelődési há-

zunk és az óvodánk is megújulhat, hogy 
az épületek kínálta körülmények  is 
méltóak legyenek az intézményekben 
folyó magas színvonalú szakmai mun-
kához.

Megújulhat két 
intézményünk

Választás 2019 
Magyarország Köztársasági Elnö-

ke a helyi önkormányza�  képvise-
lők és polgármesterek általános 
választását 
2019. október 13. napjára tűzte 

ki. A szavazás 2019. október 13-
án (vasárnap) 06.00 órától 19.00 
óráig tart.
Választási tudnivalók, információk a Helyi 

Választási Iroda vezetőjétől
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Polgármester- és képviselőválasztás - 2019
Magyarország Köztársasági Elnöke a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármeste-
rek általános választását 2019. október 13. 
napjára tűzte ki. A szavazás 2019. október 
13-án (vasárnap) 06.00 órától 19.00 óráig 
tart.

A választópolgár személyesen, lakóhelyén, illetve átjelent-
kezéssel tartózkodási helyén a névjegyzékbe történő felvé-
telről szóló értesítésben megjelölt szavazókörben szavaz-
hat. 
A tartózkodási hely szerin�  szavazókörbe történő át-

jelentkezés szabályai:
Az önkormányza�  választásokon a választópolgárok a la-

kóhelyük szerin�  településen szavazhatnak. Az, aki lakóhe-
lye melle�  – legkésőbb 2019. június 26-ig bejelente�  – tar-
tózkodási hellyel is rendelkezik, választhat, hogy a lakóhelye 
vagy a tartózkodási helye szerin�  tele-
pülés vezetőit szeretné megválasztani. 
Aki a tartózkodási helyén kíván szavazni, 
átjelentkezési kérelmet nyújthat be. Az 
átjelentkezés feltétele, hogy a tartózko-
dási helyét legkésőbb 2019. június 26-ig 
bejelente� e, és a tartózkodási hely ér-
vényessége legalább 2019. október 13-
ig tart.
Átjelentkezés esetén is igényelhet moz-

góurnát abban az esetben, ha egészsé-
gi állapota vagy fogva tartás mia�  nem 
tud megjelenni a szavazóhelyiségben, és 
a mozgóurnát a bejelente�  tartózkodási 

helyére vagy azzal azonos szavazókörbe tartozó egyéb cím-
re kéri.
Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, 

hogy megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi 
címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a 
döntésről szóló értesítést.
A kérelemben feltüntete�  adatainak meg kell egyezniük az 

Ön lakcímkártyáján feltüntete�  adatokkal, ellenkező eset-
ben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.
Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre lehet.
Minden településen csak egyetlen szavazókört jelölnek ki 

az átjelentkezéssel szavazók részére. Nagyréde Nagyköz-
ségben az átjelentkezéssel szavazásra szolgáló szavazóhe-
lyiség a 002. számú szavazókör 3214 Nagyréde, Fő út 4. 
(Művelődési Ház), de erről a helyi választási iroda írásban is 
tájékoztatni fogja.
Az átjelentkezési kérelem benyújtási határideje: 2019. 

október 9. (szerda) 16:00 óra

ONLINE igénylés 
- ügyfélkapus azonosítás nélkül: a sza-

vazást megelőző 4. napon (szerdán) 
16.00 óráig nyújtható be.
- ügyfélkapus azonosítással: a szava-

zás napján 12.00 óráig nyújtható be.
SZEMÉLYESEN történő igénylés

A szavazást megelőző második napon 
(pénteken) 16.00 óráig nyújtható be.
POSTÁN történő igénylés

A szavazást megelőző negyedik napon 
(szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie.
Írásbeli meghatalmazással rendelke-

ző MEGHATALMAZOTT útján történő 
igénylés 
- a szavazást megelőző második na-

pon (pénteken) 16.00 óráig a helyi vá-
lasztási irodához vagy
- a szavazás napján 12.00 óráig a sza-

vazatszámláló bizo� sághoz nyújtható 
be.
írásbeli meghatalmazással nem ren-

delkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzá-
tartozó vagy egyéb személy)
a szavazást megelőző negyedik napon 

(szerdán) 16.00 óráig a helyi választási 
irodához vagy
a szavazás napján 12.00 óráig a szava-

zatszámláló bizo� sághoz nyújtható be.

A kérelmet a szavazást megelőző má-
sodik napon (péntek) 16.00 óráig lehet 
visszavonni.
A kérelemnek tartalmaznia kell a 

mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha 
nem a lakcímére kéri, akkor a pontos 
címet is, ahova a mozgóurna kivitelét 
kéri.
A szavazás napján a szavazatszámláló 

bizo� ság két tagja felkeresi Önt lakó-
helyén vagy az Ön által megado�  más 
címen (pl. kórházban), annak érdeké-
ben, hogy szavazatát a mozgóurnába 
dobja be.
Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben 

„hagyományos módon”, azaz szemé-
lyesen nem szavazhat. 
Önnek a kérelem benyújtása során 

arra is lehetősége van, hogy megadjon 
egy olyan értesítési címet (akár külföldi 
címet is), ahova a helyi választási iroda 
megküldi Önnek a döntésről szóló ér-
tesítést.
A kérelemben feltüntete�  adatainak 

meg kell egyezniük az Ön lakcímkár-
tyáján feltüntete�  adatokkal, ellenke-
ző esetben a helyi választási iroda a 
kérelmet elutasítja.

dr. Bálint Edina Ida
KHVI Vezető

A mozgóurna igénylésének szabályaiNagyréde Nagyközség Helyi Választá-
si Bizo� ságának tagjai:
Srajber Zsuzsanna
HVB elnök
Kerekné Szilva Andrea
HVB elnökhelye� es
Albunovics-Besze Zsófi a
HVB választo�  tag
Párkányi Györgyné 
HVB pó� ag
Kovácsné Erki Dalma 
HVB pó� ag

Szavazatszámláló Bizo� ságok
1. számú szavazókör 3214 Nagyréde, 
Atkári út 9. (Gondozási Központ)
Elnök: Molnár Csabáné
Elnökhelye� es: Szabóné Takács 
Tünde
Választo�  tag: Tóthné Dudás Eszter
2. számú szavazókör 3214 Nagyréde, 
Fő út 6-8. (Művelődési Ház)
Elnök: Nyirfalvi Gyula
Elnökhelye� es: Demény Imréné
Választo�  tag: Lovász Lászlóné
3. számú szavazókör 3214 Nagyréde, 
Fő út 10-12. (Iskola)
Elnök: Kiss Szilveszterné
Elnökhelye� es: Majorosné Domján 
Éva
Választo�  tag: Tóth Gézáné

Polgármesterjelöltek:
1. Jeszenszki Norman
2. Siposné Fodor Judit

Egyéni listás, képviselő elöltek:
1. Dr. Kovács István
2. Bucsok Norbert Dávid
3. Csernyik O� ó István
4. Majoros János
5. Szabad Csaba
6. Bokk Jenő

7. Balázs József
 8. Rábaközi Linda 
 9. Kolyvekné Dr. Tóth Eszter Enikő
10. Jeszenszki Norman
11. Fekete Imre 
12. Kovács Zoltán László
13. Balázs Zoltán
14. Balázsné Kóczián Enikő
15. Balázsné Kelemen Erika
16. Balázs-Ruzsom Csilla 
17. Sebők Judit

Ők szerepelnek majd a szavazólapon
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Tények, tervek, érzések és döntések

104

102

61

49

103

80

23

6

8

49

61

7

6

1

0 20 40 60 80 100 120

Balázs Zoltán

Balázsné Kelemen Erika

Dr. Tóth Eszter Enikő

Dr. Kovács István

Szabad Csaba

Tóth Géza

Csernyik Ottó

részt vett nem vett részt

Az önkormányzati ciklus utolsó 
Nagyrédei Hírleveléhez érkeztünk - 
egyúttal a ciklus utolsó heteihez is.  
Öt évvel ezelőtt képiselő-társaimmal 
együtt egy világos programmal áll-
tunk Önök elé, feladatot vállaltunk. 
És ehhez  bizalmat kaptunk, felha-
talmazást Nagyréde vezetésére. Hi-
szem, hogy az elmúlt öt évben sok 
minden előnyére változott a falunk-

ban. Sok terü-
leten komoly 
előrelépése-
ket tettünk. A 
tényeket érté-
kelni sok  féle-
képp lehet: el-
ismerni, vagy 
azt mondani, 
ez kevés, vagy 
akár azt, hogy 
ez semmi. 
Fontos, hogy 

Önök mit gondolnak az elmúlt öt 
évről, mert bár sok visszajelzést 
kaptunk és kapunk, s ezeket rendre 
be is építettük a mindennapi mun-
kánkba, a következő öt évet megha-
tározó döntést  mégiscsak október 
13-án Önök fogják meghozni.
Kampány van, ám most még pol-

gármesterként kértem szót a hírle-
vélben. Az öt évünket tárgyszerűen, 
akár csak felsorolás-szinten sem 
lehetne ekkora terjedelemben ösz-

szefoglalni. Erre más felületeken te-
szünk kísérletet. 
Lezárult a jelöltállítás időszaka, 

bejelentettük: képviselő-társaim-
mal szeretnénk folytatni a megkez-
dett munkát. De - mert hivatalban 
lévő polgármesterként kértem most 
szót - nem lenne ízléses, hogy ezt a 
felületet a magam és csapatom nép-
szerűsítésére használjam. Annak a 
kampánykiadványban lesz a helye.
Egy polgármester is ember, vannak 

érzései, sőt érzelmei is, igaz, ezek 
vajmi kevéssé szólhatnak bele a min-
dennapi munkájába, az egész közös-
séget érintő döntésekbe. Hadd írjak 
most mégis az egyik meghatározó jó 
érzésemről: megtapasztaltam, hogy 
milyen együtt dolgozni olyan em-
berekkel, kollégákkal, falubeliekkel, 
tősgyökeresekkel vagy betelepültek-
kel, akik ugyanazt szeretik. Nagy-
rédét. Köszönettel tartozom min-
denkinek, akivel az elmúlt öt évben 
együtt dolgozhattam, aki segített, aki 
véleményt mondott, aki bátorított 
vagy kritikát fogalmazott meg. Nem 
az elvtelen helyeslés, nem is a takti-
kázás, vagy az ármánykodás, hanem 
az őszinte beszéd visz előre. Akkor is, 
ha ez a nehezebb út - ebben is meg-
erősített az elmúlt öt év.
Az eredményeink forintban is 

mérhetők - több mint hétszázmil-
lió forint a fejlesztések mérlege -, 

de legalább ilyen fontosnak tartom 
a forintban kevésbé mérhető ered-
ményeket. Azt, hogy egyre erősebb, 
összetartóbb közösségként műkö-
dik Nagyréde. Azt, hogy  „percér-
dekek” nem játszanak szerepet, ha  
közös ügyeinkről van szó. Hogy a 
személyes ellentéteket félretéve ké-
pesek vagyunk együtt dolgozni egy-
egy célért. 
Mint mindenhol, ellentétek a mi 

közösségünkben is vannak. Ez ter-
mészetes. Nem lehet mindenki min-
denkinek szimpatikus. Mint ahogy 
egy-egy döntés sem lehet kivétel 
nélkül mindenkinek ínyére. 
2014-ben a székfoglalómban azt 

mondtam: „Biztos vagyok abban, 
hogy lesznek vitáink. Higgyék el, ez 
jó. Jó akkor, ha vitáink lesznek, és 
nem viszályaink.
Értelmes és eredményes vitákat 

kívánok magunknak, mert ezek 
a viták megegyezéssel zárulnak 
majd, és ezek a megegyezések viszik 
előbbre Nagyrédét.
Tisztelt Képviselő-társaim, arra 

kérem önöket: mindig tartsák szem 
előtt, hogy a nagyrédeiektől a köz-
ség vezetésére kaptak felhatalma-
zást. S ez egészen mást jelent, mint 
irányítani.
Aki vezet, az élen jár. Élen jár a 

munkában, élen jár jó példával.
Aki irányít, az gyakran inkább 

csak dirigál.
Egy közösségnek vezetőkre van 

szüksége.
Legyenek, legyünk jó vezetői 

Nagyrédének!”

Tisztelt Nagyrédeiek! Bízom ben-
ne, hogy sokan úgy érzik: ebben a 
ciklusban összességében jó vezetői 
voltunk Nagyrédének.
Arra kérem Önöket, akár így gon-

dolják, akár ellenkezőleg, minden-
képp éljenek a választás jogával és 
lehetőségével. Döntsenek megfon-
toltan és felelősségteljesen Nagyréde 
következő öt évéről!

Siposné Fodor Judit
polgármester

Kollégáim szerint táblázatmániás vagyok, ezért egy táblázatban összefoglaltam a képviselő-testület 110 ülé-
sének részvételi adatait, érzékeltetve, hogy a kötelező ülésszám háromszorosát tartottuk meg. Mert a sokakat 
érintő kérdésekben a képviselő-testület jelenlévő tagjaival megvitatva hoztuk meg a döntéseinket.
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Dr. Albert-Győrbíró Anett 
Nagyréde fogorvosa azt 
mondja: fontosnak tarja el-
oszlatni azt a tévhitet, mely 
szerint az államilag fi nanszí-
rozott alapellátásban nem 
lehet olyan minőségű beteg-
ellátást folytani, mint egy 
magasszintű kezeléseket 
nyújtó magánrendelőben. 

2008-ban végeztem a budapes�  Sem-
melweis Egyetem Fogorvostudományi 
Karán. A diploma megszerzése után 
a Semmelweis Egyetem Fogpót-
lástani Klinikájára kerültem, ahol a 
magasszintű betegellátás melle�  részt 
ve� em a fogorvostan hallgatók okta-
tásában is. A klinikai munkám melle�  
budapes�  magánrendelőkben is dol-
goztam, majd 2011-ben megszereztem 
a Konzerváló fogászat és fogpótlástan 
szakvizsgámat. A házasságkötésem ré-
vén kerültem Gyöngyösre, ahol azóta 
is élünk a férjemmel és immáron két 
óvodás korú gyermekünkkel. Gyön-
gyösre költözésem után a Putnoky 
Rendelőnél helyezkedtem el, ahol idén 
májusig dolgoztam – mondta el magá-
ról a doktornő. 

Hozzáte� e, legfőbb célkitűzése a 
megelőzés. 
– Kisgyerekes édesanyaként célom, 

hogy megszeretessem és megszok-
tassam a gyerekekkel a fogorvosi ren-
delőt, valamint megtanítsam nekik és 
szüleiknek a helyes szájápolás menetét  
– magyarázta. – Munkám során nagy 
fi gyelmet fordítok az empa� kus, lehe-
tőség szerint fájdalommentes kezelé-
sekre. Érdekelnek az újdonságok, ezért 
próbálok minél több konferenciára, 
kurzusra eljutni és az o�  tanultakat a 
mindennapi fogorvosi tevékenységem 
során felhasználni.  A magas színvo-
nalú ellátás érdekében nem csak fel-

újíto� am a rendelőt, de több olyan 
korszerű készüléket, például röntgen-
gépet, sterilizáló berendezést  is besze-
reztem, melyekkel megvalósíthatók  a 
kezelési elképzeléseim. Meggyőződé-
sem ugyanis, hogy az államilag fi nan-
szírozo�  alapellátásban is lehet olyan 
minőségű szolgáltatást nyújtani, mint 
egy magasszintű kezeléseket kínáló 
magánrendelőben – te� e hozzá a dok-
tornő.
Azt is elárulta: első tapasztalatai na-

gyon jók, a nagyrédeieket kedves és 
nyito�  embereknek ismerte meg, s bí-
zik benne, hogy tőle sem fognak félni a 
páciensek.

Minőségi ellátás - és nem is fáj

A Dózsa György ú�  családi ház átadá-
sával az Esély-O� hon projekt kereté-
ben felújíto�  ingatlanok sora teljessé 
vált. A négy lakás után most elkészült 
családi ház átadásakor Szabó Zsolt, a 
térség országgyűlési képviselője arról 
beszélt: ez a program tökéletesen il-
leszkedik a településhez, beleillik az i�  
élők elképzeléseibe. Úgy vélte, ahol a 
fi atalok nem hagyják el a szülőfaluju-
kat, ahol boldogok és szívesen élnek és 
dolgoznak, o�  biztos, hogy élő és sike-
res marad a település.
Beszélt arról is: ez a projekt is jól mu-

tatja, hogy az önkormányzat nyito�  és 
fogékony a jó kezdeményezésekre, s 
mélta� a azt az együ� működést, ami 
meglátása szerint a község sikerének 
záloga. Mint fogalmazo� : ez a jó kap-
csolat, ez az együ� működés a jövőben 
is biztosítékul szolgál Nagyréde továb-
bi fejlődéséhez.
Az átadás után sajtótájékoztatón is-

merte� ék az Esély-O� hon projekt 
további részleteit. Elhangzo� : a lakás-
támogatást két évre vehe� k igénybe a 
sikeresen pályázó fi atal családok. Ezt 
követően az önkormányzat újra meg-
hirde�  a támogatást, újabb két évre, 

így a program ide-
je ala�  összesen 
� z fi atal család-
nak tudnak majd 
segíteni.
A program egyéb 

elemeit sorolva 
emlékez tetet t: 
huszonhat fi atal 
kap havi hetven-
ötezer forintos 
tanulmányi ösz-
töndíjat.
Ugyancsak pénz-

ben is jelentős 
támogatás, hogy 
a különféle ta-
nácsadásokon és 
workshopokon ingyenesen vehetnek 
részt a program révén a fi atalok, olyan 
tudást szerezve, amelyért piaci alapon 
súlyos összegeket kellene kifi zetniük.
A program helyi iden� tást erősítő 

elemei közül kiemelte a nyári tábort, 
melyben – a település helyi értékeire 
fókuszálva – a mozgóképkészítés alap-
jaival ismerkedhe� ek meg a táboro-
zók. Ehhez jelentős eszközbeszerzést 
– videókamerákat, laptopokat, kiegé-

szítőket – is sikerült a program támo-
gatásával megvásárolni. 
Siposné Fodor Judit polgármester úgy 

vélte: a már megvalósult illetve folya-
matosan zajló programelemek hasz-
nossága vitathatatlan. Mint mondta, 
nagy reményeket fűznek az ősszel in-
duló OKJ-s képzéshez, amelyen nyolc 
nagyrédei fi atal szerezhet - ingyene-
sen - vállalkozóvá váláshoz szükséges 
ismereteket.

Újabb otthon, újabb esély – itthon
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A nyári karbantartási idő ala�  óvo-
dánk épületének teljeskörű takarítása 
megtörtént. Saját erőforrásból kifes-
te� ünk két csoportszobát és az emele-
�  folyosót. A Pillangó csoportban lám-
patesteket cseréltünk, immár korszerű 
ledvilágítás üzemel a helyiségben.
Óvodánk udvarán is karbantartás zaj-

lo� . A fa és fém játékok festése meg-
történt, emelle�  több elemet cserél-
tünk, felújíto� unk, javíto� unk, hogy 
az óvodakezdésre minden tökéletes 
állapotban várja a gyerekeket.
A Nagyrédei Szüre�  Napokon óvodá-

sainkkal részt ve� ünk a felvonuláson, 
köszönet ille�  a gyerekeket és a szü-
lőket egyaránt a példás közreműkö-
désért, amiért a nyári szünet idején is 
sikerült bekapcsolódnunk a program-
ba. Gyermekeink Albunovics Milán ve-
zetésével színpadra is léptek bale� - és 
néptáncműsorukkal. Az önkormányzat 
jóvoltából pedig intézményünk a falu 
aprajának és nagyjának ingyenes arc-
festéssel és csillámtetoválással ked-
veskede� .  
 A 2019/2020-as nevelési évet 2019. 

szeptember 2-án kezdtük meg. Óvo-
dánkban személyi változások történ-
tek: Iadar Melinda óvó néni elbúcsú-
zo� , Gyöngyössolymoson folytatja 
tovább pályáját, kívánjuk, hogy legyen 
sikeres és érezze jól magát új munka-
helyén. Óvodánkba 2 új óvó néni érke-
ze� , biztosak vagyunk benne, hogy jól 
fogják érezni magukat közösségünk-
ben, szerete� el vártuk őket,  beillesz-
kedésüket igyekszünk elősegíteni.
Júniusban 25 gyermek ballago�  el 

óvodánkból, helyükre most 22 új óvo-
dás érkezik. Az új gyermekek befoga-
dása fokozatosan történik, a szülőktől 

történő „elválás” megkönnyítése érde-
kében az óvó nénik, a dadus nénik sok 
segítséget nyújtanak a kicsik és szüleik 
számára egyaránt.
Nagy sikert arato�  az immár sokadik 

alkalommal megrendeze�  szüre�  hét 
programunk. Szerencsések vagyunk, 
hiszen lehetőségünk van a valóságban, 

terepen megtapasztalni a szüret han-
gulatát, s ebben a szülők is partnerek. 
A határba az önkormányzat segítségé-
vel juto� unk el, mivel rendelkezésünk-
re bocsáto� a a kisbuszát.
 A zárónapon a begyűjtö�  szőlőből 

az óvodánk udvarán Albunovics Milán 
által vezete�  táncházzal, mulatsággal 
egybekötö�  préselést rendeztünk, 
melyre hagyományainkhoz hűen az 
első osztályos gyermeket is meghív-
tuk. Friss mus� al és pogácsával ked-

veskedtünk vendégeinknek. 
Délután a szülők, nagyszü-
lők is megkóstolha� ák saját 
préselésű szőlőlevünket.
Októbertől folytatódnak az 

ingyenesen igénybe vehe-
tő szolgáltatásaink. Idén is 
szerete� el és szakértelem-
mel készülnek az óvónénik 
a játszóház,  a zeneovi,  a 
kézműves, a láb- és tartás-
javító torna foglalkozások-
ra. Az önkormányzat támo-
gatásával ebben az évben 
is folytatódik a bale� - és 
néptáncoktatás Albuvonics 
Milán vezetésével. A fog-
lalkozásokra középsős és 
nagycsoportos korú gyer-
mekeket várnak.
Óvodánk az elmúlt időszak-

ban két pályázatot ado�  be. 
A Magyar Falu Program ke-

retében az óvodaudvar fejlesztésére 
kértünk támogatást: egy hat tornyos 
játszóelemmel és rugós játékokkal sze-
retnénk bővíteni az udvari játék-kíná-
latunkat.
A TOP 3.2.1. pályázat keretében egy 

á� ogó felújításra pályáztunk: külső nyí-
lászárók cseréjére, napelemek felsze-

relésére, födémszigetelésre, az épület 
külső színezésére és az előírásoknak 
megfelelően mozgáskorlátozo�  mos-
dó és bejárat kialakítására. Mindez 
egy 51 millió forintos beruházás révén 
valósulhat meg. Bízunk a pályázataink 
pozi� v elbírálásában, hiszen óvodánk – 
már évek óta -  teljes férőhely-kihasz-
náltsággal működik.

Kovácsikné Groszmanek Krisztina
óvodavezető

„Érik a szőlő, hajlik a vessző”
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A Nagyrédei Digitális Jólét Program 
Pont változatlan szolgáltatásokkal vár-
ja a település lakóit és minden érdek-
lődőt. 
Nagyrédén három mentor segítségét 

vehe� k igénybe a Molnár József Közös-
ségi Színtérben kialakíto�  DJP pontra 
látogatók, legyen szó internet- vagy 
eszközhasználatról, elektronikus ügy-
intézésekről, nyomtatásról, digitális 
alapkompetencia-fejlesztésről, online 
álláskeresésről, az önéletrajz szerkesz-
tésének lépéseiről vagy egyéb digitális 
dokumentum létrehozásáról. 
Emelle�  továbbra is szervezünk di-

gitális gyermekvédelmi tudnivalókról  
szóló ismere� erjesztő programokat, 
képzéseket is. 

Markó Anita mentori tevékenysége 
melle�  júliustól terüle�  vezető pozíciót 
is ellát a Digitális Jólét Program Háló-
zatban, így már a Gyöngyös és Hatvan 
térségében elhelyezkedő pontok mű-
ködésében is ak� van közreműködik. 
Markó Anita, Albunovics-Besze Zsófi a 

és Kovácsné Réz Boglárka mentorok 
szeptember 25-én az Országos Digitális 
Jólét Program Konferencián képviselik 
Nagyrédét. 

DJP hírek Tűzifa-támogatás októbertől
A Belügyminisztérium pályázatán 712 

ezer forint támogatást nyert Nagyréde 
önkormányzata, ebből az összegből 33 
erdei köbméter keménylombos tűzi-
fát vásárolt. A tüzelőanyagot szociális 
támogatásként – a korábbi évek gya-
korlatának megfelelően – osztja majd 
ki a rászorulók közö� . Az igényléseket 
októbertől lehet majd elju� atni az 
önkormányzathoz, ennek részleteiről 
a későbbiekben tájékoztatót közlünk, 
illetve a község honlapjáról is letölthe-
tőek lesznek a támogatás igényléséhez 
szükséges dokumentumok.

Urnafal, játszóvár, szárzúzó
Nagyréde önkormányzata három 

újabb pályázatot nyújto�  be a Magyar 
Falu Program keretében. Elsőként a 
temetői urnafal megépítéséhez pályáz-
tunk, a tervek már készen várták, hogy 
megnyíljon a pályáza�  kiírás. Szintén 
a Magyar Falu program keretében pá-
lyáztunk az óvodai udvari játékok bőví-
tésére, egy új játszóvár megépítésére. 
Ha nyer a pályázatunk, egy korszerű és 
biztonságos játszóvárral bővül az óvo-
da udvari játékkínálata. Harmadikként 
egy gémes szárzúzó beszerzéséhez 
igényeltünk támogatást. A pályázatok 
együ� es értéke meghaladja a � z millió 
forintot. Bízunk benne, hogy a pályáza-
tok elbírálása kedvező lesz, s így újabb 
fontos fejlesztések valósulhatnak meg 
Nagyrédén.

– Beérni látszik öt évnyi lobbimunkánk: 
az Innovációs és Technológiai Minisz-
tériumtól kapo�  tájékoztatás szerint 
a 24139 jelű nagyrédei bekötőút fel-
újítására te�  javaslat bekerült abba a 
kormány-előterjesztésbe, amely az or-
szágos ú� elújítási program befejezését 
taglalja – foglalta össze a bekötőú� al 
kapcsolatos legújabb fejleményeket Si-
posné Fodor Judit polgármester.
Ez azt jelen� , hogy ha a kormány is 

„rábólint” a beru-
házásra, akkor be-
látható időn belül 
megkezdődhet a 
bekötőút felújítá-
sa 3.5 kilométer 
hosszú szakaszon.
– A minisztérium-

tól kapo�  tájékoz-
tatás szerint, az 
előterjesztés elfo-
gadása után azon-
nal megkezdődik a 
kivitelezelés konk-
rét tervezésének 

előkészítése. Úgy vélem, ezzel a moz-
zana� al kerültünk végre érdemben 
közelebb ahhoz, hogy a Nagyréde ál-
tal rég várt beruházás megvalósuljon. 
Ezúton is fontosnak tartom kifejezni 
köszönetemet dr. Mosóczi László köz-
lekedéspoli� káért felelős állam� tkár 
úrnak, aki nagyon sokat segíte�  abban, 
hogy a bekötőút ügye végre kilendült 
a holtpontról – fogalmazo�  a minisz-
tériumi tájékoztatás kapcsán Siposné 
Fodor Judit polgármester.

A kormány előtt a bekötőút ügye

Szeptember második hetében meg-
kezdődö�  a Molnár József Közösségi 
Színtér mosdóinak és folyosójának 
teljeskörű felújítása. Az önkormányzat 
a Magyar Falu program keretében pá-
lyázo�  sikerrel a Molnár József Közös-
ségi Színtérben megvalósuló fejlesz-
tésre. Az elnyert nyolc millió forintos 
pályáza�  támogatás két részből tevő-
dik össze: az egyik része a mosdófel-

újítás, míg a másik a szakmai munkát 
segí�  azzal, hogy bértámogatásként 
egy szakirányú végze� ségű alkalma-
zo�  éves bérét fedezi. Az intézmény 
tevékenysége, a bővülő feladatkör és 
a pályázatok megvalósításával járó 
feladatok mennyisége mia�  már in-
dokolt volt a létszámbővítés, így a 
bértámogatásra is igénybe vehető pá-
lyáza�  lehetőség a közösségi színtér 

számára éppen a legjobbkor került ki-
írásra. A támogatásnak köszönhetően 
Albunovics-Besze Zsófi a – aki kulturális 
közfoglalkoztatási programban koráb-
ban már dolgozo�  az intézményben 
– augusztustól ismét a Molnár József 
Közösségi Színtérben látja el feladatait 
közösségszervező munkakörben. 

Markó Anita
művelődésszervező

Felújítás és újabb támogatás – 8 millió a közösségi színtérnek

FELHÍVÁS!
Ingyenes Pályaorientációs- és Ingyenes Pályaorientációs- és 

karriertanácsadáskarriertanácsadás
16 és 35 év közötti 

fi atalok számára 
Egyéni tanácsadás előzetes bejelent-

kezés alapján péntekenként.
Jelentkezés és bővebb tájékoztatás a Molnár 

József Közösségi Színtérben
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A nyári időszak a nagyrédei könyvtár 
működésében is változásokat hozo� . 
Demény Imréné , Már� ka nyugdíjba 
vonulását követően Kovácsné Erki Dal-
ma – a Molnár József Közösségi Szín-
térben végze�  munkája melle�  - át-
ve� e a könyvtári feladatok ellátását. 
Dalma az elmúlt évben már részt ve�  
a könyvtári munkában Már� ka mel-
le� , hogy megismerkedjen a szakmai 
teendőkkel, jelenleg pedig könyvtáros 
képzésen vesz részt a Könyvtári Inté-
zetben. A könyvtár nyitvatartási ideje 
módosult, már az iskolai szünidőben 
és hétvégén is várja az olvasókat, láto-

gatókat az általános iskola épületének 
földszintjén. 
Könyvtárunkban egyéb területen is 

változások várhatók: bevezetésre ke-
rül az elektronikus könyvtári rendszer, 
hamarosan elindul a KönyvtárMozi 
szolgáltatás és új digitális eszközökkel 
is gazdagodik majd a 2015-ben gyö-
nyörűen felújíto�  könyvtár. A szer-
veze�  felépítést illetően szeretnénk 
a jövőben a közművelődési feladatel-
látást egységes formában megvaló-
sítani a településen, így a Fáy-kastély 
felújítását követően egy többfunkciós 
kulturális intézmény létrehozásával, 

integrált formában működne tovább 
a kastélyban kialakíto�  kulturális tér, 
a Molnár József Közösségi Színtér és a 
könyvtár. 
Szeptember elején településünk 

könyvtára szakmai körökben is nagy 
fi gyelmet kapo� , hiszen a megyei 
könyvtár munkatársainak felkérésére 
házigazdaként köszönthe� ük a megye 
könyvtárosait, közel 60 könyvtári dol-
gozót lá� unk vendégül Nagyrédén a 
Heves megyei könyvtárosok találkozó-
ján. A Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár nem csak a szakmai találkozó 
helyszíneként kérte fel településün-
ket, hanem az új könyvtárbusz kipró-
bálására is lehetőséget kaptunk, így a 
nagyrédei általános iskolások elsőként 
szállha� ak fel a modern könyvtári 
buszra és vehe� ék igénybe a mozgó-
könyvtári szolgáltatást a megyében. 
Bízunk abban, hogy a továbbiakban is 

egyre több könyvtári, közművelődési 
fejlesztést, szakmai és kulturális prog-
ramot valósíthatunk majd meg Nagy-
rédén. 
Következő programunk az Őszi 

KönyvBörze lesz, amikor szabadon le-
het majd válogatni és elvinni a leltárból 
kivezetésre kerülő könyvállományból. 

Markó Anita
művelődésszervező

Találkozzunk sokszor a könyvtárban!

A nagyrédei általános iskolások a megyében elsőként szállhattak fel a modern könyvtári buszra 

Közösségeket Támogató Önkormányzat Díj
Az önkormányzatok mél-

tó elismerésére hozta létre a  
Nemze�  Művelődési Intézet 
a Közösségeket támogató Ön-
kormányzat Díjat, mely évente 
három olyan önkormányzat-
nak adományozható, melyek 
jelentősen  támogatják  tele-
pülésük közösségeit. 
Közművelődési szakember-

ként Nagyréde Nagyközség 
Önkormányzatát az elmúlt öt 
évben végze�  közösségfejlesz-
tő, támogató tevékenysége 
alapján felterjeszte� em a díj-
ra. 
Települési önkormányzatunk 

képviselő-testülete a 2014 és 
2019 közö�   ciklusban ösz-
szesen 49.5 millió forintot 
biztosíto�  költségvetéséből 
az egyesületek, civil és egyéb 
szervezetek működési támoga-
tására, melyet anyagi támoga-
tás és helyszín biztosításának 
formájában nyújto�  a cso-
portoknak, szervezeteknek. 
Emelle�  segítséget nyújto�  

az önkormányzat pályáza-
�  anyagok elkészítésében, 
igyekeze�  rendelkezésre bo-
csátani a falu mikrobuszát a 
személy- és eszközszállítás 
megkönnyítésére, valamint 
az éves működési támogatá-
sokon túli ese�  kérelmeket is 
pozi� van bírálták el. 
Úgy gondolom, hogy Nagy-

réde Nagyközség Önkor-
mányzata megérdemelné a 
Nemze�  Művelődési Intézet 
elismerését, hiszen közössé-
geket támogató tevékeny-
sége kiemelkedő a hasonló 
méretű települések közö� . 
Bízom abban, hogy a tá-
mogatási hajlandóság és az 
önkormányzat lehetőségei 
lehetővé teszik a jövőben 
e tevékenység folytatását, 
esetleges bővítését. 

Markó Anita
művelődésszervező

Szervezet, csoport megnevezése Támogatás (Ft)
Nagyréde Szőlőskert SC 31.402.440
Nagyrédei Polgárőr Egyesület 2.280.000
Nagyrédei Környezetvédők és Hagyományőr-

zők Egyesülete
4.203.000

Zöld Völgy Íjászai 100.000
Bokréta Nyugdíjas Kör 300.000
Virtus Kamara Táncegyü� es és utánpótlás cso-

portjai (gyermek bale�  és néptánc)
3.560.000

Nagyrédei Asszonykórus 2.282.500
Csanak Citerazenekar 2.234.740
Nagyrédei Férfi  Dalárda 1.188.000
Festőszakkör 50.000
Krea� v Műhely szakkör 30.000
I� ú Értékőrök 30.000
GasztroKlub 100.000
Önvédelmi csoport 99.000
MeseMorzsa Bábcsoport 50.000
Egyéb szervezetek, alapítványok, egyházközség 1.677.000
Összesen: 49.586.680 Ft
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Úgy gondolom nem elég többször hangsúlyozni, hogy a 
Nagyrédei Gondozási Központ háromféle szolgáltatást biz-
tosít a településen élő lakosoknak. Természetesen a szolgál-
tatások igénybevételének vannak feltételei, de mindenképp 
segítséget jelent az arra rászorulóknak. Röviden ismertetem 
a szolgáltatásokat, hogy felismerjék nincsenek egyedül, se-
gítő kezet nyújtunk Önök felé:

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS munkacsport igazán megér-
demli a fi gyelmet. Sok ember nincs � sztában azzal, hogy 
mit foglal magában ez a munka, valamint azzal sem, hogy a 
saját településén ak� van működik a szolgáltatás.

A házi segítségnyújtás magában foglalja a saját lakásukon 
történő segítségnyújtás minden olyan módját és formáját, 
amit az igénylő egészségi állapota, szociális helyzete mi-
a�  nem képes önállóan elvégezni. A bevásárlástól a � sz-
tálkodásig nagyon sokféle területen nyújtunk segítséget. 
A gondozás alapvető célja az is, hogy családpótló szerepet 
lásson el, leküzdve az elszigetelődés biológiai, pszichés és 
szociális következményeit. A házi segítségnyújtás segít ab-
ban, hogy az idős ember szellemi és fi zikai képességeit minél 
hosszabb ideig megőrizze, ak� vitását szinten tartsa. Mindezt 
azért, hogy az elláto�  az önálló életvitelét lakásán, lakókör-
nyezetében, szükségleteinek megfelelően fenntarthassa.
A házi segítségnyújtás keretébe tartozó tevékenységek 
fő célja  nem  a hozzátartozók teljes körű  tehermente-
sítése  vagy  kizárása  a  gondozásból,  hanem a szük-
séges mértékű segítség nyújtása az ellátás  zavartalan 
biztosítása érdekében. Napi szintű ellátásról van szó, az 
időjárás nem befolyásolja a gondozás folyamatosságát.

  A SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS keretében azoknak a szociáli-
san rászorultak jutnak napi egyszeri meleg étkezéshez, akik 
ezt önmaguknak és eltarto� jaiknak tartósan vagy átmene�  
jelleggel nem képesek biztosítani. Így szociális étkezésben 
lehet részesíteni azt a kérelmezőt, aki kora vagy egészségi 
állapota mia�  nem képes étkezéséről más módon gondos-
kodni.
A szociális étkezésért és a házi segítségnyújtás szolgálta-

tásért térítési díjat kell fi zetni, ami alkalmazkodik a nyugdíj 
mértékéhez.

Az IDŐSEK KLUBJA lehetőség az ak� v pihenésre, a színes 
programokra, nyugalomra. Megoldás a 
biztonságot, társaságot, változatossá-
got, meghi�  beszélgetést keresőknek. A 
jó közösségi életet szolgálja a Gondozá-
si Központ helyiségeinek kialakítása is: 
konyha, ebédlő, pihenőszoba, hangu-
latos udvar, kényelmesen, o� honosan 
berendeze�  társalgó várja az érdeklő-
dőket. Az Idősek klubja szolgáltatásaiért 
nem kell térítési díjat fi zetni, a település 
önkormányzata ingyenesen biztosítja a 
lakosok számára az ellátást.  Szerete� el 
várjuk munkaidőben a kíváncsi, de még 
bizonytalan leendő klubtagokat, hozzá-
tartozókat.
3214 Nagyréde, Atkári u. 9.
Telefonszám: 06-37/ 506-073

Pardi Beatrix
intézményvezető

Nótás ősz és fontos szolgáltatások

BŐVEBB INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉSI LAP AZ
ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN KÉRHETŐ:

NAGYRÉDEI GONDOZÁSI KÖZPONT 3214
NAGYRÉDE, ATKÁRI U. 9.

TEL.: 06-37/506-073
MOBIL:06-30/4468472

VAGY LETÖLTHETŐ: WWW.NAGYREDE.HU 

Helyszín:
 Molnár József Közösségi Színtér

3214 Nagyréde, Fő út 6.-8.
Ideje:

 2019. szeptember 26. (csütörtök)
de.10.00

Jelentkezési határidő: 
2019. szeptember 16.

Nevezési kategóriák:
I. Egyéni (65 éves kor felett)

II. Csoportos

A Nagyrédei Gondozási
Központ Nótaversenyt

Hírdet

Sztárvendég:
Bokor János
nótaénekes

Hölgyeim és Uraim…. közhírré téte� k, hogy a Nagyrédei 
Gondozási Központ meghirde�  első NÓTAVERSENYÉT.
Szerete� el várjuk a bátor jelentkezőket, a kíváncsi érdek-

lődőket, akik jó hangulatú versenyen szeretnének részt 
venni. A program szeptember 26-án délelő�  10 órakor 
kezdődik. A versenyzők előadásait szakértő zsűri értékeli. 
Amíg a zsűritagok összedugják a fejüket, tanácskoznak a 
hallo� akról, addig Bokor János fellépését láthatja, hall-
hatja a nagyérdemű közönség. 
A nótaversenynek a Molnár József Közösségi Színtér ad 

o� hont. (3214 Nagyréde, Fő út 6-8.) Bízom benne, hogy 
jó hangulatú, vidám délelő� öt töltünk együ� . Tehát sze-
rete� el várjuk a versenyzőket, érdeklődőket.



9Nagyrédei Hírlevél2019 szeptember

A Molnár József Közösségi Színtér 
idén 4 nyári napközis tábort szerveze�  
vagy ado�  helyszínt a megvalósítás-
hoz, ezzel is még több nyári elfoglalt-
ságot, lehetőséget kínálva a nagyrédei 
gyerekeknek, fi ataloknak. A négy tá-
bor közül három teljesen ingyenesen, 
Nagyréde Nagyközség Önkormányza-
tának támogatásával valósult meg. 
A Krea� v kézműves tábor Kovácsné 

Erki Dalma vezetésével 5 napon ke-
resztül kínált programot a délelő�   
időszakban az alkotókedvű, közösség-
ben kikapcsolódni vágyó gyerekeknek. 
A táborban minden nap 8-10 lelkes és 
krea� v ötletekkel teli, ügyes kézű gyer-
mek alkoto�  a közösségi színtérben. 
A Festőtábor az előző évekhez hason-

lóan most is sikeresen valósult meg 
Lángé Gréczi Margit nagyrédei festő-
művész vezetésével, akinek munkáját 
Kovácsné Erki Dalma is segíte� e, a 

tábor megvalósulását és alapanyagok 
beszerzését Nagyréde Önkormányzata 
is támoga� a. A festőszakkörös diákok 
nagy örömmel jö� ek el a táborba és 
új érdeklődők is bekapcsolódtak, hogy 
megismerkedjenek az olajfestmények 
készítésének technikájával. Ezúton is 
szeretnénk köszönetet mondani Man-
cika néni lelkes és kitartó művészet-
oktató tevékenységéért, aki év közben 

szakkör formájá-
ban, nyáron pedig 
egyhetes tábor-
ban ingyenesen 
oktatja a festé-
szet iránt érdek-
lődő nagyrédei 
és környékbeli 
gyerekeket, fi ata-
lokat. A szakkör 
tagjaival végze�  
egyedülálló és 
kiemelkedő tevé-
kenységet igyek-
szünk rendezvé-
nyek alkalmával 
időszaki kiállítá-
sok formájában 
minél több érdek-
lődőnek, vendég-
nek bemutatni. 

Első alkalommal szerveztünk Hely-
ismere� -fi lmes tábort a közösségi 
színtérben. A tábor a települési ön-
kormányzat támogatásával valósult 
meg az Esély O� hon projekt egyik 
programelemeként. Hat napon ke-
resztül reggeltől-es� g kínáltunk színes 
programokat a résztvevőknek, akik 
a szabadidős tevékenységek melle�  
tanultak, közösséggé formálódtak 
és maradandót is alko� ak. Szakmai 
foglalkozásvezető közreműködésével 

megtanulták a fotózás és fi lmkészítés 
alapjait, az eszközök és vágóprogram, 
valamint képszerkesztő program hasz-
nálatát, végül pedig elkészíte� ek egy 
videót, mely a fi atalok szemszögéből 
mutatja be Nagyrédét és a település 
egy-egy helyi értékét. 
Augusztus közepén már népzene, 

néptánc és 22 gyermek hangja töltöt-
te be a Molnár József Közösségi Szín-
tér nagytermét. Negyedik alkalommal 
valósult meg a Virtus Kamara Tánc-
együ� es utánpótlása számára napkö-
zis Néptánctábor Nagyrédén a község 
néptáncot kedvelő óvodásainak, isko-
lásainak részvételével. Az online hir-
detésnek köszönhetően, ezú� al nem 
csak Nagyrédéről csatlakoztak a csa-
pathoz, 5 gyöngyösi gyermek is részt 
ve�  a táborban.
 Az egy hét ala�  nemcsak a néptánc-

cal, népzenével, hanem népi gyermek-
játékokkal, magyar népmesékkel is 
ismerkedtek a gyerekek és kézműves 
foglalkozások is színesíte� ék a prog-
ramot. Jászsági és Rábaközi dalokat, 
játékokat, táncokat tanultak a tábo-
rozók, a pihenőidőben pedig magyar 
népmeséket hallga� ak. A tábor külön-
legessége volt, hogy az utolsó napon, 
pénteken táborzáró műsor keretein 
belül muta� ák meg a gyermekek szü-
leiknek, hozzátartozóiknak, hogy mit 
tanultak a táborban. A sikeres bemu-
tató után minden résztvevő gyermek 
oklevéllel és rengeteg élménnyel in-
dulhato�  haza.
Reméljük, hogy napközis táborainkat 

jövő nyáron is megvalósíthatjuk és egy-
re többen – köztük nemcsak nagyrédei, 
hanem testvértelepülésünkről érkező 
gyermekek, fi atalok – vesznek majd 
részt a nyári programokon. 

Táborozni jó! - Eseménydús nyári hetek

Harcművészet, önvédelem - bárki csatlakozhat
Több éve működő közösség a Bujutsu-kai Kenshin-ryú  

csapata Nagyrédén. Idén már az önkormányzat támo-
gatásával végzik tevékenységüket, egyebek melle�  
önvédelmi edzésekket, oktatást is  tartva Nagyrédén.
A csoport legutóbb a szüre�  napokon is látványos 

bemutatót tarto� , s mint o�  is elhangzo� : szerete� el 
várnak minden, a szamuráj harcművészet és az önvé-
delmi technikák iránt érdeklődőt soraikba, akár gyer-
mek, akár felnő�  korosztályban.
Összejöveteleiket a Fitnesz-teremben tartják szer-

dánként, a gyerekek számára a foglalkozások 17 órától 
18:30-ig tartanak. Kellő számú jelentkező esetén fel-
nő�  csoport indítását is tervezik, szintén szerdánként 
19:00 - 20:30 közö� .
Az érdeklődők az agabamushin@gmail.com címen is 

felvehe� k a kapcsolatot a csoport vezetőivel: Barta 
Adrienn 4 dan, Tóth Zsolt 4 dan, Major Róbert 7 dan.
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Nagyrédei hírlevél
Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának időszaki tájékoztató kiadványa

Kiadásért felelős: 
Siposné Fodor Judit
Szerkesztő, fotó, nyomdai előkészítés: 
Suha Péter

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

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntöttük Tóth Józsefnét - 
Irma nénit kilencvenedik születésnapja alkalmából az önkormányzat nevé-
ben Siposné Fodor Judit polgármester, dr. Bálint Edina Ida jegyző és Sza-
bad Csaba, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke köszöntötte. Az ünnepelt 
meghatódva és örömmel fogadta az önkormányzat ajándékát és a jókíván-
ságokat, csakúgy, mint a miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklapot. 

Ezúton is hosszú, boldog életet, jó egészséget kívánunk!

Huszadik alkalommal rendezte meg a 
település önkormányzata a Nagyrédei 
Szüre�  Napok rendezvénysorozatát, 
mely ezú� al is borkóstolóval kezdődö� . 
A program megnyitóján Siposné Fodor 
Judit polgármester köszöntőjében arról 
beszélt: bár a szőlő- és borágazatban 
jelenleg komoly gondok vannak, bízik 
benne, hogy ezeken sikerül úrrá lenni, 
és jó szüretet zárnak a rédei termelők. 
A gyöngyöstarjáni kiváló borász, Lu-

dányi József borainak 
megismerése és a falu-
borok bemutatója mel-
le�  Pered küldö� ségé-
vel együ�  ünnepeltük 
testvértelepülési megál-
lapodásunk aláírásának 
évfordulóját is. A jól is-
mert nagyrédei Dj Paky 
szabadtéri retró diszkója 
már péntek éjjel is soka-
kat a szabadtéri színpad-
hoz csábíto� , hajnalig ki 
is tarto�  a jókedv. 
Szombaton változatos 

programokon vehe� ek 
részt kicsik és nagyok. Már korán reggel 
megtelt a lezárt Fő út, bará�  társaságok 
gyújto� ak alá a hatalmas kondéroknak. 
Amíg a hagyományőrző szüre�  felvonu-
lás kígyózó sora a falu végétől a központ-
ba ért, a mulatozók számára már meg is 
volt terítve az asztal. Tartalmas ételek 
után tartalmas program is következe� : 
a vendégek színvonalas műsorokat lát-
ha� ak a színpadon, helyi csoportjaink is 
bemuta� ák produkcióikat, a játékudvar 

megtelt kíváncsi és szórakozó gyerekek-
kel, a falunéző kisvonat szinte meg sem 
állt, a fabódéknál pedig fi nom ételek és 
italok melle�  folytak a beszélgetések. 
Este folytatódo�  a felhőtlen szórakozás 
a SunCity Brass Band utcazenekarral, a 
Balkán Fana� k élő koncertjével, utca-
bállal, páratlan tűzzsonglőr bemutató-
val és pazar tűzijátékkal. 
A huszadik szüre�  mulatság a legna-

gyobb látogato� ságú nagyrédei ren-
dezvény volt az utóbbi években. A részt-
vevők létszáma és pozi� v visszajelzései 
alapján úgy gondoljuk, hogy egy igazán 
sikeres programot sikerült megvalósí-
tanunk. Nagy öröm, hogy nem csak a 
résztvevők, hanem a segítők és közre-
működők száma is évről-évre bővül, a 
szervező csapat így egyre eredménye-
sebb a gördülékeny lebonyolításban. 
Köszönjük a fellépők, szervezők, segítők 
és önkéntesek, közreműködők, szolgál-
tatók munkáját, köszönjük a támogatók 
felajánlásait, hiszen mindannyiuk hoz-
zájárulásának köszönhető a rendezvény 
sikere. 

Markó Anita

Jó mulatság volt a huszadik szüreti napok
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Prof. Dr. Scharioth Gábor szemész, 
Észak-Németországban lakik, ahol sze-
mészprofesszorként vezet több szemé-
sze�  intézményt. Számos  innováció, 
műté�  fejlesztés fűződik a nevéhez, 
amivel a szemészet területén világhí-
rűvé vált. Betegei nem csak Európából, 
hanem az egész világból megkeresik 
őt. A Szegedi Egyetemen magántanár. 
Számos publikációja jelent már meg a 
világ minden táján, amelyekben a Sze-
gedi Egyetem hírnevét öregbí� . Édes-
anyja magyar, édesapja német. Noha 
Berlinben születe� , édesanyja mindig 
gondoskodo�  arról, hogy ne szakadjon 
el a gyökereitől. Imádja a magyar „dol-
gokat”, a borászat szerelmese. 
Felesége Scharioth Ágnes egy magyar 

szemésze�  műlencsegyártó cégnél dol-
gozo�  menedzserként hosszú évekig, 
ma egy szemésze�  céget vezet, és férje 
fejlesztéseit segí� .
Ma ők az egykori Szőlőskert Termelő-

szövetkezet irodaépületének tulajdono-
sai. Terveikről meséltek nekünk:
– Bejártam az egész világot, de valahogy 

mindig Magyarországra vágytam, a csa-
ládi kötődés mia� . Gyerekként is sok időt 
töltö� em Magyarországon. Felnő� ként 
a munkám hozo�  ide. Mivel a feleségem 
magyar, az utóbbi 10 évben már min-
den szabad percünket Magyarországon 
töltö� ük. Nem volt kérdés számomra, 
hogy i�  szeretnék élni, és egyszer majd 
meghalni is – meséli a professzor. S hogy 
miért nem egy nagyvárosban?
– Mindig szere� ünk volna egy házat 

nagy ker� el, ahol lehet egy kicsit gaz-
dálkodni is, jó értelemben ve�  vidékies 
életet élni, állatokat tartani, egészsége-
sen élni – magyarázza Ágnes.
De, miért pont Nagyrédére?
– Mindig, amikor Magyarországon tar-

tózkodunk, feleségem Édesanyjánál la-
kunk, egy kis kertes házban, Hatvanban. 
Egy alkalommal Gyöngyösre utaztunk, 
és a visszaúton fi gyel-
tem fel egy falura, és 
templomtornyára a 
távolban. Nosza, néz-
zük meg, hadd ismer-
kedjem a környékkel. 
Útközben feleségem mesélt egy kicsit a 
faluról, elmondta, hogy szőlőtermelők 
és borászok laknak i� , és híres volt min-
dig is a nagyrédei bor. Ahogy a faluba 
értünk meglá� am egy szép parkot, és 
tovább haladva egy táblát is: „eladó”. Iz-
gato�  le� em, mert első látásra nagyon 
megtetsze�  a telek, akkor még a házat 
nem is lá� uk. Azonnal felhívtuk a tu-
lajdonost, aki intézkede� , hogy rögtön 
megnézhessük az ingatlant. Másfél év 
huza-vona után sikerült megvenni a há-
zat a hozzátartozó telekkel. Hát így kez-

dődö�  – meséli  
Prof. Scharioth 
Gábor.
– Mivel Nagyré-

de egyik jelentős 
ingatlanát ve� ük 
meg, illőnek érez-
tük bemutatkozni 
a polgármester-
nek. Kértünk idő-
pontot, eljö� ünk 
egy félórás ud-
variassági láto-
gatásra. Három 
órás beszélgetés 
le�  a vége. Azon-
nal úgy éreztük, hogy megérkeztünk, 
i� hon vagyunk. Ezt az érzést csak őrö-
síte� e, hogy polgármester asszony 
azonnal bemutato�  az alpolgármester 
úrnak, és a hegybírónak. Teljesen vélet-
lenül másnap volt a borbál, és meghí-
vást is kaptunk rá. Képzelhe�  mennyire 
meg� sztelve éreztük magunkat! – idézi 
fel Prof. Dr. Scharioth Gábor, s fűzi is to-
vább a történetet. – Mint már említet-
tem, rajongok a jó borokért. Körbeutaz-
tam a leghíresebb borvidékeket, főleg a 
vörösborokat kedvelem. Nagy megle-
petésemre ezen az eseményen nagyon 
fi nom fehérborokat kóstolha� am, és 
furcsa módon jó pálinkák is előkerül-
tek valahonnan. Nagyon jó élmény volt 
számunkra a borbál. Hirtelen belecsöp-
pentünk Nagyréde társasági életébe, és 
ahogyan fogadtak, kedvesen, szeretet-
tel, barátsággal, sosem felejtjük el!
A történet kezdete tehát ennyi. S hogy 

mi lesz a folytatás?
A professzor és felesége nagyívű terv 

megvalósításába kezde� . Már javá-
ban zajlanak a munkák az épületen és 
a parkban. Azon túl, hogy o� honukká 
alakítják a kúriát, egy szemésze�  ma-
gánrendelőt is terveznek létrehozni. Az 
építkezés a parkban már zajlik, a közmű-
építés lassan befejeződik. Jövőre  ter-

vezik a főépület 
átalakítását. 
– Utánanéz-

tünk, és kiderült, 
hogy a park már 

az 1900-as években is parkként szere-
pelt a kataszter térképeken. Szeretnénk 
visszaadni a park régi szépségét , sőt ha 
sikerül, még rá is teszünk egy lapá� al – 
jegyzi meg a professzor. – Az erdőben 
több mint 200 fát telepíte� ünk már, és 
tervezzük még több magyar őshonos 
fafajta ültetését. A régi málnaátvevő te-
rületén konyhakertet szeretnénk kiala-
kítani, és néhány állatot, föleg baromfi t 
tartani. Ezek a tervek természetesen 
nagyon sok munkát adnak a jövőben.  
Elsősorban a faluban élő embereknek 

szeretnénk munkát biztosítani, mert azt 
lá� uk, hogy Nagyrédén nagyon sok a jó 
szakember – magyarázza.
– Az ember persze, szeretne nyugalmat 

és békességet, de azért nem mindegy, 
hogy hol tervezi az életét. Nem mindegy, 
hogy egy fogyatkozó, elöregedő telepü-
lésen, vagy egy olyan faluban, ahol nö-
vekszik a népesség, ahol sok a gyermek 
– világít rá Ágnes.
– Ezért is döntö� ünk úgy tavaly, hogy 

jelentős adománnyal segítjük az óvodát 
– veszi vissza a szót a professzor, megje-
gyezve, nem � tkolták az adományt, de 
nem akartak neki nagy feneket keríteni. 
Mint fogalmaznak, eddigi tapasztalataik 

szerint Nagyréde olyan hely, ahol lehet 
és érdemes tervezni. 
– Az elmúlt két évben rengeteg fejlődést 

lá� unk a faluban, és ahogyan egy kicsit a 
falu életébe becsöppentünk, azt is hal-
lo� uk, hogy ez most nem áll meg! Újabb 
és újabb tervek, ötletek jönnek elő, és ha 
jól hallo� uk a fedezet is megvan ezekre 
a nagyszerű dolgokra. Hamarosan a be-
kötőutat is felújítják, ami egy óriási dolog 
a falu lakosainak, és nem utolsó sorban 
a mi vállalkozásunk szempontjából is jó. 
A leendő pácienseink remélhetőleg egy 
szép bevezető úton jöhetnek be a faluba 
– jegyzi meg.
Vannak más terveik is, némi tanakodás 

után úgy döntenek „ez sem � tok”, és el-
mesélik, hogy mivel nagyon megkedvel-
ték a nagyrédei borokat, és látnak jövőt, 
és potenciált a mátrai borászatban, úgy 
gondolják, „kell egy kis gasztronómiát is 
a borok mellé állítani”, ami a mátrai bor 
valódi minőségét, szépségét kiemeli.
– Ebből adódo�  az ötlet, hogy az egykor 

nagyon népszerű Muskátli é� erem épü-
letét - ami most valamiféle szórakozó-
helyként üzemelt – megvegyük, és újra 
é� eremként valamint borkonyhaként 
müködtessük tovább – húzta alá Prof. 
Dr. Scharioth Gábor. – Szeretnénk hozzá-
járulni, és a helyi borászokat, szőlőter-
melőket ösztönözni, hogy a borvidéket 
még híresebbé és sikeresebbé tegyék!

Meglátták és megszerették – újjáépül a Földváry-kastély

A növényritkaságokat is rejtő parkot is újjávarázsolják és látogathatóvá teszik

Az egykor méltán népszerű Muskátli étterem épületét 
megvásárolták, s újra étteremként illetve borkony-
haként működtetik majd.
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