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A koronavírus-járványnak már ab-
ban a szakaszában tartunk, amikor 
bárki és bárhol fertőzött lehet. Kizá-
rólag otthonmaradással és a megfe-
lelő óvintézkedések betartásával tud-
juk a járvány terjedését lassítani! 

Mit is tettünk biztonságunkért a 
veszélyhelyzet kihirdetése óta?

Március 13-án határozatlan időre fel-
függesztettük a Gondozási központban 
működő idősek nappali ellátásának 
működését. Ez azonban nem azt jelen-
ti, hogy elengedtük volna ellátottjaink 
kezét, hiszen a Gondozási központ dol-
gozói napi szinten tartják velük a kap-
csolatot.
Március 16-án határozatlan időre be-

zárta kapuit a bölcsőde és az óvoda. 
A kollégák elvégezték a fertőtlenítést. 
Szülői igény esetén, szigorúan kis cso-
portban tudunk gyermek-felügyeletet 
vállalni azon családok esetében, ahol 
a szülők a veszélyhelyzet elhárításában 
vesznek részt munkájuk során. Ezzel a 
lehetőséggel egyébként nem élt egyet-
len család sem. 
Felfüggesztettük a hivatal, a közösségi 

színtér, a tornacsarnok, sportpálya, és 
könyvtár működését. Aki tud otthon-
ról dolgozni, annak biztosítottuk a le-
hetőséget az otthoni munkavégzésre, 
aki nem, az szabadságát tölti. 
Civil csoportjainkat is felkértük, hogy 

a Katasztrófa törvény előírásai szerint 
kerüljék a személyes kontaktust, ne 
tartsanak személyes jelenlétet igénylő 
foglalkozásokat. A digitális megoldá-
sokban, kapcsolattartásban közműve-
lődési dolgozóink segítséget ajánlottak 
nekik. 
Megszerveztük és működtetjük a 

vészhelyzetben önkormányzatunk szá-
mára kötelezővé tett feladatellátáso-
kat. 
Öt család fordult eddig önkormányza-

tunkhoz támogatásért, azonnal intéz-
kedtünk megsegítésükről.
Több száz maszkot rendeltünk, me-

lyeket dolgozóink között szétosztot-
tunk. Első körben azon munkatársaink 
védőfelszerelését biztosítottuk, akik 
szociális területen terepen dolgoznak.
A szociális étkeztetés esetében a ve-

szélyhelyzetre tekintettel nem számí-

tunk fel szállítási 
díjat 2020. március 
16. óta.
A hatvani kórház 

alapítványa azzal 
a kéréssel fordult 
önkormányzatunk-
hoz, hogy anya-
gilag támogassuk 
őket a koronavírus 
elleni védekezés 
kapcsán, ezt a ké-
rést teljesítettük 
és százezer forint 
átutalásáról dön-
töttem. 
Megkezdtük a 

buszmegállók, híd-
korlátok, frekven-
tált közterületek 
fertőtlenítését, ezt 
rendszeresen vé-
gezzük a jövőben 
is. 
Ugyan a kormány 

gazdaságvédelmi 
csomagjai bizton-
ságot jelentenek a 
polgárok számára, 
mi is vizsgáljuk a 
lehetséges gazda-
ságvédelmi intézkedéseket.
Az adófizetési haladék is szerepel a 

kormány gazdaságvédelmi csomag-
jában, a helyi adók vonatkozásában a 
fizetési haladék biztosítása elsősorban 
jegyzői hatáskörben van. Amennyi-
ben a jegyző ebben nem tud dönte-
ni, a szükséges intézkedéseket a pol-
gármester megteheti. Azt gondolom, 
hogy azok a cégek, akik esetlegesen 
az önkormányzathoz fognak fordulni 
ebben a témában, azoknak segítenünk 
kell, erőnkhöz mérten.
A maszkviselés kapcsán országos vita 

alakult ki, ami „begyűrűzött” Nagy-
rédére is. Ennek kapcsán szeretném 
hangsúlyozni: a maszk viselése elsősor-
ban akkor ajánlott, ha valakinek légúti 
tünetei vannak. És abban segíthet a 
megfelelő maszk, hogy ne fertőzzön 
meg másokat.
Önmagában a maszk viselése nem szab 

gátat a vírus terjedésének. A hatékony 
védekezési mód az emberek közötti távol-
ságtartás, a személyes kontaktus kerülése.
Mindezekkel együtt, miután dolgo-

zóink közül többen jelezték, hogy szí-
vesen varrnak maszkot a településen 
élők számára, megkezdtük a maszkok 
varrását. Hat önkormányzati dolgozó 
jelenleg is ezzel foglalatoskodik. 
Több mint ezer darab textil szájmaszk 

készült el eddig. Igényelni a Nagyré-
dei Gondozási Központ telefonszámán 
lehet. A maszkokat ingyenesen kiszál-
lítjuk, egy a helyes használatra felhívó 
tájékoztatóval együtt. Az alapanyag to-
vábbi maszkok készítéséhez is rendel-
kezésre áll, amennyiben több maszkra 
lenne igény a lakosság részéről, azt az 
önkormányzat tudja biztosítani. 
Egyik települési képviselőnk azzal a 

kéréssel fordult az önkormányzathoz, 
hogy vásároljunk 50 darab gyorstesz-
tet Nagyrédének, amivel orvosaink 
percek alatt megállapíthatják a beteg-
ről, hogy valóban koronavírussal fertő-
zött-e.
Jelenleg ezt az országos tisztifőorvos 

által kiadott eljárásrend tiltja! 

Tisztelt nagyrédeiek!

 2. oldal

Fontos a higiéniai szabályok betartása, a gyakori és alapos kézmosás - ezzel 
sokat tehetünk magunk és környezetünk egészségéért
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(Folytatás az 1. oldalról)
Jelen szabályzás szerint a háziorvos 

csak telefonon egyeztethet a gyanús 
esetekkel, az érintett személyt min-
denképpen otthonában kell tartani.  
Hiszen gondoljuk végig, ha a házior-

vos esetleg megfertőződik tesztelés 
közben, a tünetmentes időszakban a 
pacientúrája legveszélyeztetettebb 
tagjainak adhatja át a vírust. Ha a há-
ziorvos megfertőződik, akkor megfer-
tőzheti betegeit és kollégáit is. Leg-
alább két hétre kiesik a munkából, ő 
is és a kollégái is – a település orvos 
nélkül marad...
Nem véletlen, hogy a Magyar Orvo-

si Kamara titkára szerint érdemes az 
alapellátásban dolgozó háziorvosain-
kat távol tartani a vírussal való szemé-
lyes találkozástól.
Védenünk kell háziorvosainkat, mert 

jelenlétük és munkájuk pótolhatatlan 
a veszélyhelyzet idején.
Ha változik az eljárásrend, és az állam 

felhatalmazza, illetve feladatul adja a 
háziorvosoknak is a tesztelést, és biz-
tosítja számukra a teljes biztonságot 
adó védőfelszerelést, akkor az önkor-
mányzat akár anyagi támogatást is 
fog adni a tesztek beszerzéséhez. Ez 
komoly vállalás, hiszen egyetlen gyors-
teszt jelenlegi ára 20-50 ezer forint kö-
zött alakul.

Kedves Nagyrédeiek!

Nagyon kérem Önöket: aki teheti ma-
radjon otthon, kerüljék a személyes 
kontaktust, keressenek bennünket, 
engedjék, hogy segítsünk!
Ezúton is szeretnék köszönetet mon-

dani munkatársaimnak és mindenki-
nek, aki a lakosság ellátása és biztonsá-
gának megtartása érdekében dolgozik 
a járványveszély idején.
Külön köszönöm az egészségügyi 

alapellátásban dolgozó orvosok, ápo-
lók, a védőnőnk áldozatkész munkáját.
Köszönöm a közszolgálatban, keres-

kedelemben és egyéb kötelező szol-
gáltatást ellátó ágazatban dolgozók 
helytállását.
Köszönet illeti azokat is, akik még 

munkába járnak és fenntartják a gaz-
daság működését.
 Szintén köszönetet szeretnék monda-

ni mindazoknak a cégeknek és magán-
személyeknek, akik már bejelentkeztek, 
hogy szükség esetén miben és hogyan 
tudnának és szeretnének segíteni.
Egyelőre bírjuk humánerőforrással a 

jelentkező igényeket, de jó érzés, hogy 
esetleges baj esetén lesz hova fordul-
nunk segítségért. 
Köszönet illeti azokat is, akik betart-

ják az Operatív Törzs és az Országos 
Tisztifőorvos által közölt szabályokat 

és ajánlásokat. Köszönöm a lakosság 
többségének fegyelmezettségét!
A helyzet komoly, ezért nagyon fon-

tos, hogy minden nagyrédei polgár 
megértse és elfogadja: a vírus terje-
désének megakadályozásában, illetve 
terjedésének lassításában a legbizto-
sabb módszer az emberek közötti tá-
volságtartás, a személyes kontaktus 
kerülése! Csak a távolságtartás képes 
az esetszámot csökkenteni!
Nagyrédén nincs koronavírussal iga-

zoltan fertőzött személy (2020. április 04-i 
állapot szerint).
Négy család önkéntes karanténban 

van, igény esetén az ellátásukról az ön-
kormányzat gondoskodik.
Jól és zökkenőmentesen működik a 

házi segítségnyújtás, a szociális étkez-
tetés, a gyermekétkeztetés és egyre 

többen igénylik a vendégétkeztetést 
is. Jók a tapasztalatok abban is, hogy a 
településen élők egyre bátrabban for-
dulnak az önkormányzat felé és kérnek 
segítséget élelmiszer- és gyógyszerbe-
szerzésben is.
Gondozóink a terepen vannak, tud-

nak és akarnak segíteni. Itt kell megkö-
szönnöm a gyógyszertárnak, a kisbolt-
nak, a Molnár pékségnek, hogy már a 
veszélyhelyzet kihirdetésekor segítsé-
güket ajánlották az önkormányzatnak, 
összekészítik az általunk lakosságnak 
rendelt termékeket, ezzel segítve, 
hogy gördülékenyebben bevásárolhas-
sunk azoknak, akik ezt igénylik.
A Gondozási központ dolgozói telefo-

nos lelkisegélyszolgálatot is ellátnak, 

hiszen sokan most kicsit ijedtebbek, 
bizonytalanabbak. Fontos, hogy tart-
suk egymásban a lelket.
Többek között ezért is tartom rend-

kívül fontosnak, hogy honlapunk és 
Facebook oldalunk elérhető a lakosság 
részére, mindent megteszünk a gyors 
és pontos tájékoztatásért. A vírussal 
kapcsolatban a koronavirus.gov.hu-ról 
hozzuk Önöknek az információkat, hi-
szen ez az a forrás, ami biztosan hite-
les.  Kérem kövessenek bennünket!
A veszélyhelyzet kihirdetése óta napi 

gyakorisággal tájékoztatjuk Önöket a 
vírussal kapcsolatban honlapunkon, 
Facebook felületünkön. Papír alapon 
3 Nagyrédei Értesítőt tettünk postalá-
dájukba az elmúlt időszakban, s most 
jelentkezünk a Nagyrédei Hírlevéllel. 
Ami döntően szintén a koronavírus-

helyzetről szól.

Kedves Nagyrédeiek!

Úgy tűnik, egyre töb-
ben viselkednek egyre 
fegyelmzettebben. 
Van azonban még 

csiszolni valónk. Még 
mindig látunk a ját-
szótereken csoportba 
verődő gyerekeket. Ez 
veszélyes. Ha a gyere-
kek megfertőződnek, 
általában könnyen 
megbirkóznak a vírus-
sal, de hordozók le-
hetnek és haza vihetik 
szüleiknek, nagyszüle-
iknek a vírust.
Az önkormányzat 

stratégiai partnerség-
ben áll a rendőrséggel 
és a polgárőrséggel is, 
ők remélhetőleg egy-
re többször fognak a 
településen megjelen-
ni és kérni, hogy csak 
addig tartózkodjunk 
az utcákon, amíg mu-

száj.
Kedves nagyrédeiek!
Ugyanazt mondom, amit Magyaror-

szág kormánya: a politikai ellentétete-
ket most félre kell tenni. A koronavírus 
elleni védekezéssel, az emberek egész-
ségének megőrzésével és az emberi 
élet védelmével kell foglalkozni.
Nagyon kérem Önöket: aki teheti ma-

radjon otthon, kerüljék a személyes 
kontaktust, keressenek bennünket, 
engedjék, hogy segítsünk!
Tudom, hogy Nagyréde erős és össze-

tartó közösség, vigyázzunk egymásra!

Siposné Fodor Judit 
polgármester

Több mint tanács, több mint kérés: maradj otthon!
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A Molnár József Közösségi Színtér 
kiemelkedő szerepet tölt be az önkor-
mányzat forrásszerzési munkájában, 
annak köszönhetően, hogy az intéz-
mény vezetője, Markó Anita pályá-
zatíró végzettséggel és gyakorlattal 
is rendelkezik. 2017-től 27 pályázatot 
nyújtott be önállóan az önkormány-
zat és intézményei támogatása érde-
kében, és 5 nagyobb – Európai Uniós 
– pályázat megvalósításában is közre-
működött. Ezt a munkát 2019 augusz-
tusától munkatársa, Albunovics-Besze 
Zsófia is segíti, már neki is köszönhet a 
település nyertes pályázatokat. Eddig 
összesen 26 millió forint támogatással 
és több ingyenes programlehetőség-
gel, eszközfejlesztéssel gyarapodott 
Nagyréde a pályázati munka révén, 
ami az intézménynek  nem kötelező, 
hanem önként vállalt feladata,  a köz-
művelődési alapfeladatokon kívül. 
Az óvoda udvarának fejlesztésére 
még 2019-ben elnyert támogatás fel-
használása folyamatban van, az új 
játszóelemeket már legyártották, a 
telepítésre hamarosan sor kerülhet. 
Emellett a Nagyrédei Kastély Óvoda 
446 ezer forint értékben vehetett át 
sporteszközöket az Ovis Labdaprog-
ramnak köszönhetően. Az Okosóvoda 
program keretében elkészített pályá-
zattal egy teljesen új honlapot és an-
nak hároméves térítésmentes karban-
tartását nyerte el az ovi. A „Kincses 
Kultúróvoda” pályázati anyaga is elké-
szült. Az  elbírálása még folyamatban 
van, másfél millió forint támogatást 
nyerhet a Kincses Kultúróvoda cím 
mellé az intézmény.
A Bethlen Gábor Alapkezelő 2020-ban 

is megnyitotta a határon túli magya-
rokkal való kapcsolattartás és közös 
programok megvalósításának támo-
gatására kiírt pályázatait. Nagyréde 
Nagyközség Önkormányzata szlovákiai 
testvértelepülésével, Pered községgel 
két pályázatot nyújtott be összesen 8 
millió forint értékben. A pályázatok a 
két település közösségének szorosabb 
együttműködését teszik lehetővé gyer-
mektábor, illetve intézményi együtt-
működés megvalósításával. A benyúj-
tott pályázatok eredményét még nem 
tették közzé. 
A Népi Építészeti Program pályázati 

felhívásainak megjelenésére már hóna-
pok óta várt az önkormányzat. A Zsel-
lérház felújításával kapcsolatos egyez-
tetések már 2019-ben elkezdődtek a 
népi építészetben jártas szakemberek-
kel és a Tájházszövetség bevonásával. 
2020 elején a népi műemlék felújításá-
nak szakmai előkészítésére nyújtott be 
támogatási kérelmet az önkormányzat, 

a tervek elbírálása folyamatban van. 
Várhatóan június elején jelenik meg a 
felújítás megvalósítására igényelhető 
támogatás felhívása. Addig a pályázati 
anyag előkészítése zajlik. 
Az „Esély Otthon – Fiatalok helyben 

tartásának támogatása Nagyrédén” 
projekt megvalósítása már 2018-tól 
zajlik. Az „Együtt könnyebb sikeressé 
válni” programsorozat megvalósítását 
a covid-19 vírus okozta járvány miatt le 
kellett mondani, a programok, előadá-
sok későbbi megvalósításának szerve-
zése zajlik. Az ösztöndíjprogramban 
keletkezett maradvány felhasználására 
még 2019-ben írt ki újabb pályázatot 
a település. Az elbírálás folyamatában 
abszolút előnyben kellett részesíteni 
a pedagógus tanulmányokat folytató, 
vagy egyéb hiányszakmát tanuló fiata-
lokat, így újabb négy nagyrédei fiatal 
kaphat támogatást 2020 első felében. 
A programban ösztöndíjjal támoga-
tott fiatalok száma így már eléri a 30 
főt. Erre a támogatási formára nagy 
az érdeklődés a településen, ezért az 
önkormányzat ősszel ismét szeret-
né megnyitni a lehetőséget a fiatalok 
előtt, amennyiben ezt a program le-
hetővé teszi. Érdemes folyamatosan 
figyelemmel kísérni az önkormányzat 
hivatalos felületeit.

Skool – Programozás és Kódolás 
iskolásoknak

A Molnár József Közösségi Színtér 
vezetője pályázatot nyújtott be a 
nagyrédei iskolások számára egy olyan 
ismeretterjesztő nap megvalósításá-
ra, amikor a diákok, pedagógusok és a 
szülők számára szakemberek mutatják 
be a technológiai szektor lehetőségeit, 
illetve bevezetik a gyerekeket a prog-
ramozás és kódolás világába, életko-
ruknak megfelelő szinten. A program 
egy EFOP pályázatnak köszönhetően 

valósult volna meg április végén az 
Óbudai Egyetem közreműködésével, a 
gyermekfoglalkozások mellett a szülők 
bevonását és pedagógus-tréninget is 
tartalmaz a lehetőség. A veszélyhely-
zet miatt a program várhatóan a követ-
kező tanévben fog megvalósulni. 

Csoóri Sándor Alap – 5 pályázat 
módosítása

A Csoóri Sándor Alap 2019. évi pályá-
zati felhívása keretében 5 nagyrédei 
csoport – Virtus Kamara Táncegyüttes, 
Nagyrédei Asszonykórus, Férfi Dalár-
da, Csanak Citerazenekar és a Heves 
Banda - kapott támogatást, jelenleg a 
projektek megvalósítási időszaka zaj-
lik. A pályázat egyes programelemei-
nek megvalósítása megkezdődött, de 
a kialakult helyzet miatt a pályázatok 
módosítására is szükség van.

Új pályázati lehetőségek jelentek 
meg – zajlik az előkészítés

Az elmúlt hetekben három új felhívás 
jelent meg, a pályázati anyagok előké-
szítése zajlik. A Magyar Falu Program 
keretében önkormányzati utak fel-
újítására és a közösségi színtér fej-
lesztésére, bértámogatásra szeretne 
pályázatot benyújtani Nagyréde Nagy-
község Önkormányzata. 
Az idei Hungarikum pályázatra is 

készül már a projektterv. Mindhárom 
pályázat 100 százalékos támogatást 
nyújt, vagyis önkormányzati önerőt 
nem igényel. 
A következő időszakban még több pá-

lyázati lehetőség megjelenése várha-
tó, a Molnár József Közösségi Színtér és 
az önkormányzat folyamatosan figyeli 
azokat a lehetőségeket, melyekkel nö-
velni lehet a település bevételeit és 
újabb fejlesztések valósulhatnak meg 
Nagyrédén. 

A közösségi színtér pályázati tevékenysége
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Kovácsikné Groszmanek Krisztina 
óvodavezető a veszélyhelyzet kihirde-
tése előtt és után is részt vett a polgár-
mesteri hivatalban Siposné Fodor Judit 
polgármester kezdeményezésére ösz-
szehívott személyes egyeztetéseken. 
Az Operatív Törzs és Magyarország 

Kormányának ajánlása alapján 2020. 
március 16-tól a polgármester határo-
zatlan időre felfüggesztette a Nagyrédei 
Kastély Óvoda megszokott működését. 
Az intézményt gyerekek nem látogat-
hatják a rendkívüli veszélyhelyzet miatt. 

– A kiscsoportos ügyeletben történő 
gyermekfelügyelet lehetőségét termé-
szetesen biztosítottuk azoknak a gye-
rekeknek, kiknek szülei a veszélyhely-
zet elhárításában végeznek munkát, 
de az ügyeletet egyik érintett család 
sem igényelte, hiszen családtagok, ro-
konok tudnak segíteni nekik ebben az 
időszakban. Úgy gondoltuk a szülőkkel 
egyetértésben, hogy minden gyer-
meknek jobb és biztonságosabb most 
otthon, ha ez valahogyan megoldható  
– mondta az óvodavezető. 
Mivel az óvodai csoportszobák telje-

sen üresek, így az intézmény dolgozói 
elvégezték az óvoda teljes fertőtlení-
tését, elsőként azokat a helyiségeket, 
melyekben közvetlenül zajlik a nevelé-
si munka. Ezt követően a pince, a pad-
lás és az udvar takarítása következik. 
Közben a szülőkön keresztül folyama-
tos a gyerekekkel való kapcsolattartás, 
az óvodai nevelési év heti terveinek 
megfelelően a már korábban kialakí-
tott online felületeken küldik az óvo-
dapedagógusok minden csoportnak 

az ajánlott feladatokat, gyakorlatokat. 
Most ugyan nem személyesen, de to-
vábbra is zajlik a logopédiai ellátás és 
a sajátos nevelési igényű gyermekek 
fejlesztései is, otthon végezhető fel-
adatokkal. 
– Nagyon hiányoznak nekünk a gye-

rekek, túl nagy a csend mindenhol. 
Úgy döntöttünk, hogy egy kis videó 
segítségével üzenünk az otthon lévő 
gyerekeknek – említette a vezető, 
hozzátéve: a videó elérhető Nagyréde 
honlapján is.

– Köszönjük a videó elkészítésében 
nyújtott segítséget Markó Anita mű-
velődésszervezőnek. És az is a Molnár 
József Közösségi Színtér vezetőjének 
köszönhető, hogy óvodánk egy új hon-
lappal gazdagodott, hiszen ő írta meg 
azt a pályázatot, amely révén elkészült 
az új honlapunk, a kastelyovoda.hu. 
A honlap tartalmának feltöltése már 
megkezdődött, igyekszünk mielőbb 
hasznos információkat közölni rajta. 
Úgy gondolom, hogy ebben a hely-
zetben különösen nagy előnnyel jár a 
weboldal elkészítése, remélem a szü-
lők és érdeklődők közül sokan használ-
ják majd ezt az új felületet  – mondta 
Kovácsikné Groszmanek Krisztina. 
Az óvoda épületében működő konyha 

zavartalanul, viszont csökkentett lét-
számmal működik. Az étkeztetésre az 
otthonmaradás és kijárási korlátozások 
miatt kevesebb az igény, mint az óvoda 
és iskola működése idején. A dolgozók  
közül többen szabadságukat töltik. A 
beosztásokat mindig közösen és előre 
egyeztetik, a munkaközösség minden-

ki számára jó megoldásra törekszik, 
hiszen a gyermekes munkavállalóknak 
most otthonukban is fontos feladatuk 
van napközben a digitális oktatás be-
vezetése óta.
Az intézmény új eszközökkel is gazda-

godott az elmúlt időszakban. Az „Ovis 
Labdaprogram” elindításáról még ta-
valy döntött a kormány. A program 
keretében több mint négyezer óvoda 
kapott sporteszközöket, a Nagyrédei 
Kastély Óvodába 446 ezer forint érték-
ben érkeztek mozgásfejlesztő sport-
eszközök. 
A konyha települési költségvetési 

forrásból szerzett be új eszközöket. A 
korábban meghibásodott régi gépek 
helyett a húsoknak egy új kombinált 
hűtőt, a tejes termékeknek egy másik 
új hűtőt, ezek mellett pedig egy új fa-
gyasztóládát állítottak üzembe.
Az intézményvezető azt is hozzátette, 

további beszerzések vannak még fo-
lyamatban:  
– A 2019-ben pályázott és elnyert 

Magyar Falu pályázat megvalósítása 
zajlik, az óvoda udvarán négy új ját-
szóelem és egy gyönyörű új játszóvár 
beszerelése valósulhat meg várhatóan 
május-június hónapban, az elemeket 
már legyártották. Az óvoda udvarának 
fejlesztésére 4.3 millió forint támo-
gatást kapott az intézmény. Emellett 
a konyhára is újabb eszközöket vásá-
rolunk még a költségvetésünk tervei 
szerint. Két óvodai csoportunk szá-
mára új öltözőszekrények beszerzése 
is folyamatban van már, ezt az óvodai 
jótékonysági bál bevételéből tudjuk fi-
nanszírozni. Azt nem tudhatjuk, hogy 
meddig tart a veszélyhelyzet időszaka 
és meddig lesznek még üresek az óvo-
dai csoportszobák, de az biztos, hogy a 
gyerekeket sok újdonság is várja majd 
rég nem látott óvodájukban - jegyezte 
meg Kovácsikné Groszmanek Krisztina.
Az intézményi feladatokon kívül az 

óvoda dolgozói vállalták textil száj-
maszkok készítését, melyhez az alap-
anyagot az önkormányzat és egy helyi 
lakos felajánlása biztosította. 
Köszönjük ezúton is mindenkinek, aki 

bármilyen módon hozzájárult a masz-
kok elkészítéséhez! 
Az önkormányzati dolgozók több mint 

1000 maszkot varrtak már meg, melye-
ket a helyi lakosok ingyenesen igényel-
hetnek a Nagyrédei Gondozási Központ 
elérhetőségein.  A maszkokat ingyen 
ki is szállítjkák. Ha szükség lesz rá, még 
több maszkot is tudnak készíteni, az 
alapanyagok rendelkezésre állnak. 

Április 2-tól az óvodai beiratkozás is zaj-
lik, erről külön cikkben számolunk be.

Az óvoda működése a veszélyhelyzetben
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alap-
ján minden gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig betölti 
a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjá-
tól (2020. szeptember 1-jétől) legalább 
napi négyórás óvodai nevelésre köte-
lezett. A rendelkezés célja, hogy gyer-
mekeink érdekében a megfelelő élet-
korban kezdődhessen el közösségbe 
integrálásuk és felkészítésük a majdani 
iskolakezdésre.
A koronavírus terjedése okán ki-

hirdetett veszélyhelyzet miatt a 
2020/2021-es nevelési évre történő 
óvodai beiratkozások során a közne-
velésért felelős miniszter határozata 
alapján javasoljuk, hogy a szülők az 
óvodákkal egyeztetve a következőkép-
pen járjanak el:

A lakóhelyük szerinti körzetes óvoda:

Nagyrédei Kastély Óvoda
3214 Nagyréde, Óvoda út 7.

Kovácsikné Groszmanek 
Krisztina óvodavezető
06 30 570-2631

kastelyovoda@nagyrede.hu

Ha a szülő nem a kötelező felvételt 
biztosító óvodába szeretné gyerme-
két beíratni, akkor ezt a szándékát – a 

körzetes óvoda nevének és címének 
megjelölésével – elektronikus úton, 
telefonon vagy – különösen indokolt 
esetben – személyesen jelezze az álta-
la választott óvoda vezetőjének 2020. 
április 17-ig.
A körzettel nem rendelkező óvoda a 

hozzá jelentkezőknek a beiratkozást 
2020. április 2 – április 20. között tartja 
meg. A körzettel nem rendelkező óvo-
da a hozzá érkező szándéknyilatkoza-
tok alapján folyamatosan készíti el a 
beiratkozások időpontjára vonatkozó 
beosztást, amelyről a szülőt tájékoz-
tatja. A gyermek felvételéről legké-
sőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről 

írásban értesíti a gyermeket nevelő 
szülőt, illetve az érintett kötelező fel-
vételt biztosító óvoda vezetőjét.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges:

•	 a gyermek személyazonosítására 
alkalmas, a gyermek nevére kiál-
lított személyi azonosító és lakcí-
met igazoló hatósági igazolvány, 
születési anyakönyvi kivonat, és 
társadalombiztosítási igazolvány,

•	 a szülő személyi azonosító igazol-
ványa és a lakcímet igazoló ható-
sági igazolvány,

•	 nem magyar állampolgár kiskorú 
óvodai beíratásánál a szülőknek 
igazolnia kell azt is, hogy milyen 
jogcímen tartózkodik a gyermek 
Magyarország területén,

•	 a sajátos nevelési igényű gyerme-
kek jelentkezéséhez a szakértői 
és rehabilitációs bizottság szakvé-
leményét. 

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy 
a kötelező felvételt biztosító óvoda 
2020. április 21-ig hivatalból felveszi 
a körzetébe tartozó azon gyermeket, 
akivel kapcsolatosan nem érkezett jel-
zés arról, hogy más óvoda felvette. A 
beiratkozáshoz szükséges iratok bemu-
tatására a gyermek első óvodai nevelé-
si napján kerül majd sor.
Felhívjuk a szülők figyelmét arra is, 

hogy amennyiben a kötelező felvételt 

biztosító óvoda a felvételi kötelezett-
sége teljesítése után további felvételi 
kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az 
óvodának eljuttatott szándéknyilatko-
zatok alapján a beiratkozások időpont-
jára vonatkozóan az óvoda beosztást 
készít, amelyről az érintett szülőket 
tájékoztatja.
A kötelező felvételt biztosító óvoda a 

körzetébe nem tartozó gyermekek fel-
vételére vonatkozóan 2020. április 30-ig 
dönt, és erről írásban értesíti a gyerme-
ket nevelő szülőt és az érintett kötelező 
felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

Kovácsikné Groszmanek Krisztina
óvodavezető

Óvodai beiratkozás

A közelmúltban tapasztalt vízellátási 
zavarok gyors elhárításáért szeretnék 
köszönetet mondani mindazoknak, akik 
közreműködtek a rendszer helyreállí-
tásában – közölte Siposné Fodor Judit 
polgármester.
– Külön is szeretném megköszönni a 

Heves Megyei Vízmű Zrt.-nek, a gyön-
gyösi üzemmérnökség vezetőjének, 
Kovácsné Benkó Zsuzsannának és mun-
katársainak azt az emberi és szakmai 
szempontból is példás hozzáállást, aho-
gyan a hiba elhárításán dolgoztak – fo-
galmazott a polgármester. – Ugyancsak 
köszönet illeti Kovács Pétert, a Nagyré-
dei Szőlők Kft. ügyvezetőjét a szolgálta-
tás mielőbbi helyreállításához nyújtott 
segítségéért.
A szolgáltatás már zavartalan, és a 

szolgáltató mérései is alátámasztották, 
hogy a víz minőségével sincs semmi-
lyen probléma, a vezetékes ivóvíz min-
den korlátozás és óvintézkedés nélkül 
használható – hangsúlyozta végezetül a 
polgármester.

Köszönet a gyors 
segítségért

A házi karanténba helyezett szemé-
lyek ellátásáról, amennyiben rokonaik, 
ismerőseik erre nem képesek, az ön-
kormányzatok kötelesek gondoskodni. 
A hatósági házi karanténra kötelezett 

személy a járványügyi megfigyelés 
időtartama alatt nem hagyhatja el az 
otthonát, vendéget nem fogadhat. A 
háztartási szemetet dupla zsákban kö-
teles a kukába tenni. Postát, áruszál-
lítót fogadhat, az ajtó előtt kontaktus 
elkerülésével átveheti a küldeményt.
Ugyanígy átveheti az ajtóban egy hoz-
zátartozójától,  az önkormányzattól az 

ételt, gyógyszert, egyéb árut is, amit 
hoztak neki.
 Láz, köhögés, légszomj, egyéb tüne-

tek megjelenése esetén köteles azon-
nal a háziorvost vagy ügyeletes orvost 
telefonon értesíteni és utasításai sze-
rint eljárni.

A karanténról
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Új kihívások - helytállás a nehéz időkben
– A nemzetközi híradások alapján már korábban is téma 

volt a koronavírus a Gondozási Központ klubtagjai között. 
Mi, az intézmény munkatársai már akkor igyekeztünk ne-
kik segíteni abban, hogy hiteles információkból tájékozód-
janak, és ne essenek pánikba. Persze akkor még senki, így 
mi sem tudtuk, hogy hazánkat, közvetlen környezetünket 
és mindennapi életünket hogyan fogja érinteni a járvány 
– mondta Pardi Beatrix, a Nagyrédei Gondozási Központ 
vezetője.
Az intézményvezető a veszélyhelyzet kihirdetése előtt 

és után is részt vett a polgármesteri hivatalban Siposné 
Fodor Judit polgármester kezdeményezésére összehívott 
személyes egyeztetéseken.
2020. március 13-tól a polgármester és az intézményve-

zető egyetértésével az idősek nappali ellátását szünetel-
teti az önkormányzat a központban egyelőre határozatlan 
időre, mivel a leginkább veszélyeztetettek körébe tartoz-
nak a klub tagjai. Ez nem jelenti azt, hogy a gondozottak 
kezét elengedték volna a Gondozási Központ dolgozói.
– A nappali ellátás nem szűnt meg, átalakult formában 

működik tovább, alkalmazkodva a kialakult helyzethez. 
A körülményeknek megfelelően más módszerekkel, de 
ugyanúgy dolgozunk tovább – hangsúlyozta a vezető.
Ebben a rendkívüli helyzetben a Gondozási Központ lett 

a bázisa a közvetlen, személyes kontaktusokat igénylő se-
gítségnyújtásnak a településen. Az intézménynek minden 
segítséget megad az önkormányzat, hogy az átalakult fel-
adatellátást gördülékenyen tudják végezni.
Alkoholos kézfertőtlenítőket, FFP2-es típusú maszkokat, 

rengeteg gumikesztyűt, és egyéb speciális fertőtlenítősze-
reket biztosított az intézménynek az önkormányzat.
Az intézmény helyiségeinek teljes fertőtlenítése már 

megtörtént, az ellátást segítő gépjárművet pedig naponta 
kétszer fertőtlenítik.
A Gondozási Központ munkatársai és Siposné Fodor Judit 

polgármester közösen látogatták meg a településen élő 
65 év feletti egyedülállókat, hogy megfelelő tájékoztatást 
nyújtsanak számukra és felajánlják az önkormányzat se-
gítségnyújtását.
– A házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés a szük-

séges óvintézkedések betartásával zökkenőmentesen 
zajlik azok számára, akik igényelték a szolgáltatásokat. A 
nappali ellátásban résztvevő időseket is látogatjuk, akivel 
tudunk, telefonon is tartjuk a kapcsolatot. Emellett lelki 
segítségnyújtást végzünk, memóriajavító feladatokat is 
adunk az időseknek, szintén telefonon keresztül – ismer-
tette Pardi Beatrix.
Az önkormányzat intézményén keresztül nyújtott segít-

ségére egyre nagyobb az igény. A Gondozási Központ sok 
helyi lakosnak, idős nagyrédeinek tud segíteni például a 
gyógyszerek felíratásában és kiváltásában, bevásárlásban, 
a csekkek befizetésében, ebéd kiszállításában vagy tele-
fonon keresztül lelki támogatásban, szellemi frissesség 
megőrzésében.
Az idősek ellátásán kívül a Gondozási Központ elérhető-

ségén lehet jelezni egyéb szociális jellegű igényeket, házi 
karantén ideje alatt felmerülő segítségkérést, továbbá az 
önkormányzat térítésmentesen nyújtott, házi készítésű 
textil szájmaszkokat is az intézmény elérhetőségein lehet 
igényelni.

KERESSÉK TOVÁBBRA IS BIZALOMMAL A
NAGYRÉDEI GONDOZÁSI KÖZPONTOT!
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Heves megyében is tűzgyúj-
tási tilalom van érvényben. 

Tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásítások-
ban, facsoportokban, útszéli fasorokban 
és ezek kétszáz méteres körzetében, 
még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.
Megkezdődtek a 

kerti munkák és so-
kan leégetik a tarlót, 
meggyújtják a száraz 
növényeket. A sza-
badtéri tüzek 45 szá-
zaléka kerti zöldhul-
ladék égetése miatt 
alakult ki.
Kerti zöldhulladé-

kot csak ott szabad 
égetni, ahol ezt az 
önkormányzat kife-
jezetten erről szóló 
rendeletben enge-
délyezi. Nagyrédén 
péntekenként enge-
délyezett az égetés, 
azonban a rendelet 
egyértelműen kimondja: tűzgyújtási 
tilalom idején a pénteki égetés is tilos! 
Nagyréde honlapján elérhető a ren-

delet: 
Nagyréde Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 8/2012.(VI.15.) 
számú rendelete az avar és kerti hulla-

dék égetésének szabályairól 
Fontos szabályok a tűzmegelőzés ér-

dekében: autóból, vonatról ne dob-
junk ki égő cigarettacsikket, mert az út 
menti száraz növényzet pillanatok alatt 
meggyulladhat.
Erdőben, füves területen álló autó 

motorját ne járassuk, mert a kipufogó 
hőjétől is meg-
gyulladhat az 
aljnövényzet.
Üveghulladé-

kot se hagyjunk 
az erdőben, 
réten, mert 
egyrészt szeny-
nyezi a környe-
zetet, másrészt 
az üveg a nap 
sugarait össze-
gyűjtve nagyí-
tóként képes 
meggyújtani a 
növényzetet.
Baj esetén 

hívjuk a 112-es 
segélyhívó számot és kérjük a tűzoltók 
segítségét.
Az aktuális tűzgyújtási tilalom-

ról és a tűzgyújtási szabályokról 
az www.erdotuz.hu  vagy a www.
katasztrofavedelem.hu honlapon elhe-
lyezett térképen tájékozódhatnak.

Tűzgyújtási tilalom

Zöldhulladék-lerakó nyílik 
Nagyrédén

A polgármester kérésére az íjászpá-
lyán kialakításra került egy szabad te-
rület, amely április 17-től a lakossági 
zöldhulladék lerakását szolgálja.

Ezúton is megkérünk mindenkit,  
hogy az égetés helyett a továbbiakban 
a lerakást válassza!

A lerakó április 17-től 
minden pénteken

 10.00 - 18.00 óra között
 fogadja a zöldhulladékot

A lerakóba kizárólag zöldhulladék 
szállítható be, nagyobb méretű fa-
ágak, gallyak, legfeljebb 2 centiméter 
átmérőig, 1 méter hosszúságra dara-
bolva, kötegelve. 
Mennyiségi korlát nincs, a lerakás 

díjmentes.

A beszállított zöldhulladékot az ön-
kormányzat aprítékolja és letárolja.

Lomtalanítás:
bizonytalan

A hatvani Szelektív Nonprofit Kft. a 
koronavírus-járványveszély miatt 2020. 
március 17. napjától visszavonásig 
felfüggesztette a lom- és zöldhulladék  
előre meghirdetett  gyűjtését, elszállí-
tását.
Az intézkedés a május 9-re Nagyrédé-

re meghirdetett lomtalanítást is érinti. 
Ha a szolgáltató visszavonja a felfüg-
gesztést, a helyben szokásos módon 
értesítjük a lakosságot a lomtalanítás 
időpontjáról.
A járat szerinti kommunális- és szelek-

tívhulladék elszállítás változatlan rend-
ben üzemel.
A szolgáltató döntött a hatvani hulla-

dékudvar, a turai lerakó és haszosító 
telep, valamint a jászfényszarui  hulla-
dékudvar bezárásáról is, 2020. március 
18. napjától visszavonásig.
A változásokról Nagyréde hivatalos fe-

lületein, illetve a szolgáltató honlapján 
(szelektivkft.hu) tájékozódhatnak.

A képviselő-testület február 14-i ülésén 
döntött az alpolgármester személyéről. A 
polgármester javaslatát elfogadva Cser-
nyik Ottót választották meg a tisztségre. 
Döntöttek az alpolgármester illetményé-
ről és költségtérítéséről is. Mindkettőt a 
törvényi minimumban – 192 ezer, illetve 
28.800 forintban – határozták meg.
A márciusi képviselő-testületi ülésen el-

fogadták a falu költségvetését.
A második fordulós tárgyaláson több 

olyan ötlet is felvetődött, ami a több he-
tes egyeztetési folyamatban nem került 
szóba. A testület végül 4-3 arányban fo-
gadta el a költségvetést, amely fejlesz-
tések visszafogását, működési költségek 
csökkentését, a szociális kifizetések növe-
lését és létszámcsökkentési intézkedést 
is tartalmaz, jelentős - meghatározatlan 
célú - tartalékképzés mellett.
A költségvetés Dr. Vanó Szilárd jegy-

ző szerint jogilag aggályos, ezért a kor-
mányhivatalhoz fordult törvényességi 

felülvizsgálatot kérve. Mint fogalmazott: 
jogszabályellenes, hogy úgy hoznak költ-
ségvetési döntést, hogy annak következ-
ményeivel nincsenek tisztában.
A márciusi ülésen letette képviselői es-

küjét Szabad Csaba, aki  Sebők Judit man-
dátumát vette át.
Négy képviselő távolmaradása miatt 

határozatképtelen volt az a zárt ülés, 
amelyen egyebek mellett a Nagyrédéért 
díj odaítélése szerepelt volna napirendi 
pontként, így ebben a kérdésben nem 
született döntés. 
A márciusban a koronavírus-járvány-

veszély miatt életbe lépett rendkívüli 
jogrend alapján a képviselő-testület és 
a bizottságok feladatait a polgármester 
vette át, ő egyszemélyben felelős min-
den döntésért a veszélyhelyzet idején. 
Ennek értelmében a képviselő-testület 
és a bizottságok ülései sem hívhatók 
össze.

Költségvetés, új képviselő, 
rendkívüli jogrend
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Március közepétől a Molnár József Közösségi Színtér, a Di-
gitális Jólét Program Pont és a Könyvtár is bezárta ajtaját a 
látogatók és csoportok előtt, a veszélyhelyzetben ezek az 
intézmények sem látogathatók. A helyiségek fertőtleníté-
sével, takarításával kezdődött ez az időszak, a közművelő-
dési szakmai munkakörben dolgozók pedig megkezdték az 
érintett programok lemondását illetve átszervezését, az új 
munkarend kialakítását. A felettes szervek számára első-
ként minden programtervet át kellett dolgozni a kialakult 

helyzethez igazodva és rengeteg adminisztrációs feladatot 
kellett elvégezni az új körülmények miatt. 
A közösségi színtér két munkatársa és a könyvtáros digitá-

lis továbbképzésen vesz részt a Nemzeti Művelődési Intézet 
szervezésében. 
Emellett a folyamatban lévő pályázatok átdolgozására is 

szükség van, valamint újabb felhívások is megjelentek.
- A színtérben működő csoportokkal egyeztetni kellett az 

új helyzetről, a csoportok ügyeinek intézésével közösség-
szervező kolléganőmet bíztam meg. Zsófia a gyermek- és 
felnőttcsoportok számára is igyekezett minél előbb alterna-
tív lehetőséget biztosítani a kapcsolattartásra és segítséget 
is ajánlott minden csoportnak az átálláshoz. Eközben admi-
nisztrációs feladatokat végez és a csoportok pályázatainak 

ügyeit is intézi, lebonyolítja a szükséges módosításokat, 
egyeztetéseket, megrendeléseket. Kreatív hozzáállását mu-
tatja, hogy hetente több videót is készít gyermekjátékokról 
és táncfoglalkozásokról – mondta a vezető. 
2020 januártól a Molnár József Közösségi Színtér hivata-

los egyetemi gyakorlati hely, az Eszterházy Károly Egyetem 
közösségszervező alapszakos hallgatóit fogathatja az intéz-
mény. A Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazga-
tóságának ajánlására vette fel a kapcsolatot az egyetem a 
nagyrédei közművelődési intézménnyel, szakmai tevékeny-
sége alapján. A vezető végzettsége, illetve tapasztalata le-
hetővé teszi, hogy tereptanár legyen és mentorálja az egye-
temi hallgatókat. Jelenleg egy hallgató tölti gyakorlatát az 
intézményben, de a koronavírus-helyzet miatt jelenleg in-
ternetes kapcsolattartással kell egyeztetnie a hallgatónak a 
színtér vezetőjével, feladatait most csak digitális formában 
végezheti. 
A Közösségi Színtér létrehozott egy közösségi média cso-

portot (Facebook: Programajánló – Nagyréde és környéke), 
ahol naponta tesznek közzé digitális programlehetősége-
ket, pályázatokat, élő közvetítéseket, online szabadidős és 
kulturális tevékenységek ötleteit. A csoporthoz bárki csat-
lakozhat. Hasonló módon kezelik a Digitális Jólét Program 
Pont felületét is, itt hasznos tanácsokat, digitális átállítást, 
online tanulást vagy munkát segítő tippeket adnak és cikke-
ket osztanak meg. 
Emellett közösségi felhívásokat is kezdeményeznek: ilyen 

volt például a „Rajzolva köszönd meg!”, a DJP pont digitális 
eszközgyűjtése a digitális oktatás segítéséhez, a helyi cso-
portok tagjainak szóló „Ezt szeretem benne” felhívás, de az 
ünnepekhez kapcsolódóan is készülnek digitális közösségi 
programokkal a közművelődési dolgozók. 
A könyvtár március második felében zárva volt, Kovácsné 

Erki Dalma könyvtáros szabadságát töltötte, de áprilistól az 
internet segítségével a könyvtár is becsatlakozik a digitális 
tevékenységekbe. 

Egyetemi gyakorlati hely a nagyrédei közösségi színtér

Az önkormányzat hivatalos kommunikációs csatornái:
     nagyrede.hu
     facebook.com/NagyredeKozsegiOnkormanyzat
     polgarmester@nagyrede.hu
     nagyrede.hu/kapcsolat-telefonkönyv 
Kérjük, hogy megbízható forrásból tájékozódjanak! Kérdéseiket, kéréseiket a fenti elérhető-

ségeken juttassák el hozzánk! 


