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Sok tekintetben más ez az év, mint amilyeneket megéltünk eddi-
gi életünk során. A megszokott működéstől eltérni mindig nehéz, 
de úgy gondolom, tanulhatunk, tanulhattunk  is valami nagyon 
fontosat ebben az esztendőben.   Ez az év, a járványhelyzet rá-
irányította a figyelmet arra: meg kell tanulnunk különbséget ten-
ni fontos és kevésbé fontos dolgok között. Meg kell tanulnunk 
meghallani a figyelmeztetéseket, s 
meg kell tanulnunk, hogy képesek 
legyünk saját érdekeinket, saját 
szempontjainkat a közösség ér-
dekeinek alárendelni. Meg kellett 
tanulnunk, hogy az egymásért ér-
zett felelősség nélkül nem, vagy csak nagyon nehezen lehetünk 
képesek megbirkózni a nehézségekkel. S meg kellett hallanunk a 
figyelmeztetést is: tanuljuk meg megbecsülni azt, amink van: el-
sősorban az egészségünket. 
Mások lesznek az ünnepek, mások a hangsúlyok, ez az év kilö-

kött minket a megszokott történések sorából, a rutinból. Sokszor 
hallom a felnőttektől, hogy gyermekként milyen más volt a ka-
rácsony, hogy mennyivel szebb volt az ünnep, mint felnőttként. 
Nem csak azért, mert gyerekként még hiszünk a csodákban, még 
nincsen annyi gondunk, kötelezettségünk és határidőre elvégzen-
dő feladatunk. 

Gyermekként még követtük az ősi recept lépéseit: megállni, le-
ülni, ráérni, megélni. Nyugalomban, odafigyeléssel, őszintén. 
Nem a karácsonyi kirakatoktól és zenétől vártuk a hangulatot, 

hanem mi magunk teremtettük meg azt saját magunkban, a lel-
künkben. És mindezt már időben elkezdtük, nem az utolsó pilla-
natban kapkodtunk, hanem volt időnk megfelelően felkészülni. 

Ezt kell most újra megtanulnunk. 
Gondolatainkban és szívünkben 
kell eljönnie az ünnepnek, és nem 
csak a külsőségekben. Ennek pe-
dig teret és időt kell hagyni. 

Remélem, hogy ezt a megváltozott helyzetet nem bánattal élik 
majd meg az emberek, hanem igyekszik mindenki az előnyére for-
dítani. Lehetőség van most mindent jól átgondolni, lelkileg feltöl-
tődni, kicsit megállni a rohanásból és megpihenni. Észrevenni a 
körülöttünk és bennünk lévő apró csodákat. Megélni az ünnepet. 
Kívánok kollégáimnak, a családoknak és minden Nagyrédeinek 

áldott, békés várakozást, boldogágban és szeretetben teljes ün-
nepet, a következő évre pedig erőt, jó egészséget, kitartást és 
szebb napokat! 

Siposné Fodor Judit
polgármester

...megállni, leülni, ráérni, megélni. Nyugalomban, odafi-
gyeléssel, őszintén ...
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Egy mindenki számára furcsa és nehéz 
időszakon vagyunk túl, melynek még nincs 
vége és sajnos nem tudhatjuk, hogy med-
dig fog még tartani. A gyerekek is érzik, 
hogy mennyire mások a mindennapok, 
bár éppen ők azok, akik minden változó 
körülményhez nagyon gyorsan és ügyesen 
alkalmazkodnak, vidámságuk erőt ad ne-
künk, felnőtteknek is.  
Sajnos a vírus második hulláma a mi in-

tézményünket sem kímélte, több dolgo-
zónk megfertőződött, vagy egyéb beteg-
ségek miatt maradtak távol. A Nemzeti 
Népegészségügyi Központtal, a szakmai 
szervezetekkel és fenntartónkkal folyama-
tosan egyeztetve működött és működik 
intézményünk, eddig mindössze egy nap-
ra került karanténba egy óvodai csopor-
tunk. Nagyon nehéz pótolni az egyszerre 
nagyobb létszámmal és akár több hetes 
időtartamra kieső munkaerőt, az utóbbi 
időszakban minden kollégánk erőn felül 
teljesített és az önkormányzat más terü-
leten dolgozó munkatársai közül is sokan 
segítették és segítik még most is a mun-
kánkat, az óvoda, a családi bölcsőde és a 
főzőkonyha működését. Nagyon hosszú 
lenne a lista, ha felsorolnám mindazokat, 
akik segítették intézményünk zavartalan 
működését, de mindannyiuknak hálásak 
vagyunk és köszönjük az odaadó munkát, 
a segítő támogatást. Többen még munka-
időn túl, szabadidejüket is arra áldozták, 
hogy minden feladat el legyen végezve és a 
gyerekek a lehető legkevésbé érezzék meg 
a nehezebb helyzeteket, valamint az étke-
zést is biztosítani tudjuk nemcsak az óvoda 
és az iskola gyermekei számára, hanem a 
szociális étkezők, vagy a karanténban lévő 

igénylők részére is. Nagyon köszönöm in-
tézményünk minden dolgozójának és segí-
tőinknek egyaránt! 
Köszönet illeti a szülőket is, hiszen tudjuk, 

ebben a helyzetben nekik sincs könnyű 
dolguk, főleg azoknak a gyerekeknek és 
szüleiknek, akik ilyen körülmények között 
kezdték meg az óvodás éveket. A járvány-
ügyi korlátozások nehezítik a kapcsolat-
tartást, a személyes beszélgetések helyett 
más felületekre terelődik a gyermekekről 
való egyeztetés, a szülő-gyermek közös 
programok, vagy szülői közösségi esemé-
nyek sem valósulhatnak meg az óvodában, 
mindemellett pedig az intézménybe sem 
jöhetnek be felnőttek. Köszönöm a szü-
lők türelmét és megértését! Bízom ben-
ne, hogy hamarosan visszatérhetünk a jól 
megszokott, eredeti működéshez, a nyu-
godtabb körülményekhez.  
A vírushelyzet nagymértékben meghatá-

rozza a mindennapokat, de emellett sem 
állhat meg az óvodai nevelő munka, a gye-
rekek fejlesztése, iskolai felkészítése, vagy 
akár az ünnepekre való hangolódás. Jó hí-
reket is kaptunk az utóbbi időben, hiszen 
támogatást kapott a Magyar Falu Prog-
ramban benyújtott két pályázatunk. Az 
óvoda épületének terasza is megújulhat, 
valamint a tornaszoba fejlesztése is meg-
valósulhat 2021-ben. A korábban elnyert 
energetikai felújítást tartalmazó pályáza-
tunkat kiegészítve így már teljes körű meg-
újulás vár intézményünk épületére a jövő 
évben. Aktuális és nagyon fontos téma 
még a beiskolázás, melyben szintén igyek-
szünk segítséget, támogatást nyújtani az 
érintett szülőknek, családoknak. A kérel-
meket 2021. január 15-ig lehet benyújtani 

az Oktatási Hivatal felé.  Az egészségügyi 
korlátozások miatt a gyerekek ugyan sze-
mélyesen nem találkozhattak idén a Miku-
lással, de az ünnepre ugyanúgy készültünk, 
mint minden évben, a mikulás csomagot 
is megkapták a gyerekek. A karácsonyra 
is készülünk, hangolódunk dekorációval, 
foglalkozásokkal, mesékkel és történetek-
kel. A karácsonyi ajándék idén sem marad 
el, de az ajándékot majd együtt, közösen 
bontjuk ki a téli szünetről való visszatérés 
után, mikor már ismét többen leszünk. 
A jövő év programjait is tervezzük, bízunk 

benne, hogy minél többet meg is tudunk 
majd valósítani elképzeléseinkből. A min-
den évben február elején megtartott Óvo-
dai Jótékonysági Bált is mindenképpen 
szeretnénk megrendezni. Természetesen a 
járványügyi előírásokat figyelembe véve az 
időpont várhatóan nem februárban lesz. 
Az új időpontról akkor fogunk tájékozta-
tást adni, amikor az egészségügyi helyzet 
és az előírások már lehetővé teszik az ilyen 
jellegű rendezvények megtartását. A 2021. 
évi bál így nemcsak jótékonysági célokat 
szolgál majd, hanem ismét összehozza kö-
zösségünket, újra együtt ünnepelhetünk 
és szórakozhatunk majd. 
Reméljük a decemberi ünnepi időszak 

alatt mindenkinek lesz lehetősége feltöl-
tődni, pihenni, békében és szeretetben 
ünnepelni. Kívánok ezúton is minden csa-
ládnak, minden kollégának kellemes ün-
nepeket, erőt és kitartást, jó egészséget a 
következő évben!

Kovácsikné Groszmanek Krisztina
intézményvezető

A csapatmunka segít a nehéz helyzetekben

Az Idősek Világnapja alkalmából Nagyré-
de önkormányzata minden évben meghív-
ja a település szépkorú lakóit egy közös ün-
neplésre a közösségi színtérbe, ahol egy kis 
műsoron, vendéglátáson vehetnek részt. A 
közös ünneplés során a jubiláló házaspá-
rok megújítják házassági fogadalmukat, 
a falu legidősebb lakóit is külön köszönt-
jük. 2020-ban a járványhelyzet miatt nem 

tarthattuk meg ezt a közös ünneplést, de 
szeretnénk, ha nem maradnának ki az idén 
sorra kerülő párok és személyek a köszön-
tésből. 
Az önkormányzat dolgozói ajándékutal-

vány formájában személyesen vitték el az 
érintetteknek a 65. életévüket betöltött la-
kosok köszöntő ajándékát. 
Nagyréde legidősebb női lakosa: 

Gácsi Szilárdné – 
99 éves
Nagyréde legidő-

sebb férfi lakosa: 
Brezina Károly – 
89 éves

A jubiláló háza-
sokat és a legidő-
sebb lakókat pedig 
mindenképpen fel-

köszöntjük majd, amikor már biztonságos 
körülmények között lesz rá lehetőség.
2020-ban 50. évfordulójukat ünneplő há-

zastársak:
Molnár József - Szabó Anna Rozália
Barta István – Sipos Mária
Herczeg István – Gácsi Piroska
Bene Ferenc – Begala Erika
Felföldi János – Szakács Ibolya Mária
Kovácsik József – Lőrincz Erzsébet
Kovács András Árpád – Balog Erzsébet
Zödös Pál – Takács Ibolya
Jurecska József – Balázs Mária
Mészely Zoltán – Deák Anna

Szívből gratulálunk nekik, kívánunk nekik 
jó egészséget és még nagyon sok boldog-
ságban töltött évet közösségünkben! 

Nem marad el az ünneplés!
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Az év végén mindig számot vetünk, ösz-
szefoglaljuk, hogy milyen is volt az év, amit 
lassacskán magunk mögött hagyunk.  2020 
minden bizonnyal egy különös, beárnyé-
kolt évként marad meg az emlékezetünk-
ben és a világtörténelemben. 
Mindannyian érezzük ennek hatását, pe-

dig még mindig tart ez az állapot és nem 
tudhatjuk – csak sejthetjük – milyen to-
vábbi következményekkel kell még ezután 
szembenéznünk. Nehéz évet zárunk,  és 
sajnos úgy gondolom, hogy a következő 
év sem lesz könnyebb. Abban ugyan bíz-
hatunk, hogy a jövő év első felében sikerül 
megállítani a járvány terjedését és lassan, 
a korlátozások feloldásával 
elkezdhetünk majd visszatér-
ni megszokott életünkhöz, de 
még nem lesz minden a régi, 
hiszen a koronavírus okozta 
hatásokkal meg kell küzde-
nünk. Erőt kell még gyűjte-
nünk a következő időszakra. 
A pandémia minden elképze-

lésünket felülírta ebben az év-
ben és a jövő évünket is ennek 
megfelelően kell terveznünk. 
A tavaszi időszak Nagyréde 
tekintetében enyhébb volt, a 
második hullám viszont erő-
teljesebben van jelen telepü-
lésünkön. Jóval több a megbetegedés, és 
egyéb betegségek is nehezítették ezt az 
őszi-téli időszakot. Az emberek elfáradtak 
már az év végére, feszültebbek, kimerül-
tebbek. Az önkormányzat helyzete is jó-
val nehezebb, hiszen míg tavasszal több 
hivatalos tájékoztatást és iránymutatást 
kaptunk a Nemzeti Népegészségügyi Köz-
ponttól, a második hullám idején ez sajná-
latosan megváltozott. Tavasszal rövid ha-
táridőn belül megkaptuk a határozatokat 
és a tájékoztatást a nagyrédei betegekről, 
a karanténba kerültekről. Így rögtön fel 
tudtuk venni velük a kapcsolatot, felaján-
lottuk nekik segítségünket a házi karantén 
bezártságának megkönnyítésére, tudtunk 
segíteni az ebéd kiszállításában, a gyógy-
szerek kiváltásában, a csekkek befizetésé-
ben, a bevásárlásban. A második hullám 
időszakában már nem kapunk semmilyen 
hivatalos tájékoztatást, nem tudjuk rögtön 
felkeresni a bezártságra kényszerült embe-
reket, nem tudjuk, hogy kinek van szüksé-
ge segítségre, csak akkor, ha ők keresnek 
meg bennünket. Ez nagyon megnehezíti 
a segítségnyújtást. Az egyetlen megoldás, 
ha az érintettek felveszik velünk a kapcso-
latot, ha ők maguk adnak jelzést. Másra 
nem számíthatunk, csak egymásra. Ezért 
ismételten kérem: jelezzék az önkormány-
zatnak, ha segítségre van szükségük!  
Az egyéb ügyintézések tekintetében vi-

szont egy kis türelmet szeretnék kérni 
mindenkitől, hiszen a koronavírus intéz-

ményeinket, dolgozóinkat sem kerülte el, 
kiegészülve egyéb betegségekkel és házi 
karanténnal is. Több kolléga jelenleg is 
beteg, vagy elkülönítésének idejét tölti. 
Szerencsére egyiküknél sem alakult ki sú-
lyos betegség,  de hosszabb időre, sokszor 
több hétre is táppénzre kerültek, kerül-
nek. Természetesen első és legfontosabb 
a mielőbbi és teljes gyógyulásuk. Azonban 
az egyszerre bekövetkező, nagyobb lét-
számú távolmaradás nagyon megnehezíti 
a feladatellátást, a többi dolgozónk mun-
káját. Minden tiszteletem az egészséges, 
munkában maradt dolgozóinknak, hiszen 
erőn felül teljesítettek az elmúlt hetekben. 

Pótolták a kieső kollégákat, az ő feladatai-
kat is ellátták a sajátjuk mellett, hogy az in-
tézmények zavartalanul működhessenek. 
Sokan munkaidőn kívül is arra törekedtek, 
hogy munkatársaik dolgát könnyítsék, iga-
zi csapatmunkaként segített mindenki ott, 
ahol csak tudott. Nemcsak a többletmunka 
jelentett nehézséget számukra, sokan tel-
jesen más, a megszokottól eltérő felada-
tokat is végeztek. Nemcsak maga a munka 
elvégzése fárasztotta el dolgozóinkat, ha-
nem az, hogy jóval többfelé kellett figyel-
niük egyszerre, számukra idegen terüle-
teken kellett hirtelen helytállni, kevésbé 
ismert kollégákkal kellett együtt dolgozni, 
egy napon több helyszínen és területen is 
be kellett segíteni. Minden reggel egyezte-
téssel kezdődött, sokszor csak aznap de-
rült ki, hogy hány személy betegedett meg 
és milyen feladatokat kell ad hoc módon 
ellátni. Minden elismerésem és hálás kö-
szönetem fejezem ki dolgozóinknak, mert 
nekik köszönhető, hogy az intézményeink 
így is működni tudtak és ellátták feladatai-
kat. Köszönöm együttműködésüket, köszö-
nöm, hogy saját érdekeiket háttérbe szo-
rítva segítették mindannyian egymást és a 
helyzet megoldására törekedtek. 
Az önkormányzatnak folyamatosan biz-

tosítania kell kötelező feladatait, akkor is, 
ha egyszerre akár 10 munkatárs esik ki a 
rendszerből. Nem győzöm elégszer hang-
súlyozni köszönetemet munkatársaimnak, 
hiszen magas szintű lojalitásról tettek most 

bizonyságot az önkormányzat és a telepü-
lés felé. 
Ez az év a világjárványról szólt, ami nem 

csak a humán-erőforrás tekintetében je-
lentett megfeszített helyzetet. Az állami 
forráselvonások is nagymértékben nehe-
zítették az önkormányzatok működését, 
mert minden településnek hozzá kellett 
járulnia az állami védelmi intézkedések fi-
nanszírozásához. Közismert, hogy 2014 óta 
már csak a gépjárműadó 40 százaléka ma-
radt a települési önkormányzatoknál, de 
ettől az évtől már azt is be kellett fizetni a 
közösbe. Ez a jövő évben sem fog változni, 
a gépjárműadóból egy fillér sem marad a 

településen. Az idegenforgal-
mi adó felfüggesztésre került, 
így ez is bevételkiesést ered-
ményez az önkormányzatok-
nak. Súlyosbítja a helyzetet, 
hogy Nagyréde bekerült azon 
települések csoportjába, akik-
nek szolidaritási hozzájárulási 
adót kell fizetnie a magyar ál-
lam felé. Jelentős bevételki-
eséssel számolunk a 2021-es 
évet illetően is, nehéz év áll 
előttünk. Készítjük a jövő évi 
költségvetés tervezetét, és 
vannak olyan adatok, melyek-
hez csak később jutunk hozzá, 

de már jelenleg is 40-60 millió forintos 
kieséssel számolunk. Reméljük, hogy ez a 
szám nem lesz még sokkal több… 
Ez azt jelenti, hogy 2021-ben biztosan 

vissza kell fognunk a nem kötelező felada-
tok finanszírozását, a kötelező feladatok 
ellátására kell majd összpontosítani. Az 
önkormányzat elsődleges feladata például 
a közszolgáltatások biztosítása, a kötelező 
feladatokat ellátó intézmények működte-
tése, a hulladékszállítás, a közvilágítás biz-
tosítása, a köztemető fenntartása. 
A településen összességében nagy fegyel-

mezettséget tapasztaltam egész évben, 
nagyon köszönöm, hogy mindannyian eny-
nyire odafigyelnek az előírások betartásá-
ra, az óvintézkedésekre. Az egyéni felelős-
ség sokat számít ebben a helyzetben, ezért 
továbbra is tisztelettel kérek mindenkit, 
hogy tegyünk meg mindent, amit csak tu-
dunk, figyeljünk oda magunkra, egymásra 
és közösségünkre is. A nehéz helyzetek-
ben igyekezzünk türelemmel, megértéssel 
fordulni egymáshoz, közösségünk össze-
tartása lebegjen a szemünk előtt. Sokszor 
egy-egy kedves szó is nagyon sokat szá-
mít! Tudom és tapasztalom, hogy sokan 
kimerültek, lelkileg is megfáradtak az év 
megpróbáltatásaiban. Bízom benne, hogy 
az ünnepek alatt mindenki tud egy kicsit 
pihenni, lelkiekben töltekezni és erőt gyűj-
teni a folytatáshoz. 

Siposné Fodor Judit
polgármester

Küzdelmes volt, küzdelmes lesz
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Nagyon nehéz összefoglalni, hitelesen be-
mutatni az elmúlt időszakot, miközben már 
a karácsonyi várakozás pozitív gondolata-
ival kellene foglalkoznunk. Ez az időszak, 
ez az ünnepre való felkészülés más, mint a 
megszokott, de igyekszünk megtartani po-
zitív hozzáállásunkat, hogy ezt közvetítsük 
az ellátottak, a helyi közösség szépkorú tag-
jai felé. Sokszor ez a legnehezebb feladat, 
hiszen számos nehezítő körülmény mellett 
kell tartanunk bennük a lelket. A dolgozói 
létszámunk változó és vannak olyan hely-
zetek, amikor jóval több feladatot kell el-
látnunk ahhoz képest, ami egy normális, 
megszokott időszakban lenne. Köszönjük 
Nagyréde Nagyközség Önkormányzatá-
nak, hogy egyebek mellett a humán-erő-
forrás tekintetében is segítségünkre van és 
biztosít számunkra segítséget az ideiglene-
sen munkából kieső dolgozók munkájának 
pótlására. Ez igazán nagy segítséget jelent 
az intézmény zavartalan működésében.
Mire időseink visszarázódtak a járvány 

első hullámának időszakából a régi kerék-
vágásba és a közösségi életbe, addigra saj-
nos ismét rákényszerültek a részleges el-
szigetelődésre a biztonság és az előírások 
betartása érdekében. 
A Gondozási Központ klubját ősszel 

megint be kellett zárnunk egy időre. Persze 
a házi segítségnyújtás, az otthoni ellátás 
és a kapcsolattartás folyamatos és renge-
teg feladatot ad, de a klubtagok közösségi 
összetartozása, mindennapi jelenléte na-
gyon hiányzik. A még korábban készített 
szelfi-babáinkat felöltöztettük, a klubban 
most csak ők ketten tartózkodnak, de így 
legalább nem olyan 
üres a helyiség. Az idő-
sekkel egy játékot ját-
szottunk, a babáknak 
nevet adtunk, saját 
élettörténetet kreál-
tunk nekik, s így felele-
venítettük a régi, helyi 
hagyományokat is. 
Mindenki számára 

nagyon nehéz ez az 
év, de azt tapasztaljuk, 
hogy az idősek lelki ál-
lapotát viseli meg leg-
inkább. Ők nem tudják 
a digitális eszközök és 
az internet adta lehe-
tőségeket úgy hasz-
nálni, mint a fiatalabb 
generációk. Éppen 
ezért nagyon fontos-
nak tartottuk egész évben, és most – az 
ünnepek előtt – még inkább, hogy tartsuk 
velük a kapcsolatot, a házi segítségnyújtás 
keretében otthonukban ellássuk őket az 
előírások betartásával, hogy telefonon is 

rendszeresen tartsuk velük a kapcsolatot, 
hogy a klubtagok jól működő közösségét 
valamilyen formában összetartsuk. Na-
gyon ki vannak éhezve a társasági életre, a 
közösségi találkozásokra és beszélgetések-
re, a közös programokra, időtöltésekre. 
Az ellátás mellett fontos, sokszor apró-

ságnak tűnő dolgokra kell 
nagy hangsúlyt fektetni 
most a Gondozási Köz-
pont közösségében és az 
idősek körében: rajzok-
kal, fényképekkel, apró 
feladatokkal lepjük meg 
egymást, kapuban történő 
meglepetés-látogatások-
kal derítjük jobb kedvre a 
másikat, sokszor felhívjuk 
egymást „csak úgy”. Na-
gyon sokat számít, ha az 
idősek el tudják mondani 
valakinek, hogy hogyan 
érzik éppen magukat. 
Az ünnepekre való han-

golódást az idősek otthonába is el kell 
vinni, mert vannak köztük olyanok, akik 
elhagynák magukat és csak telnének a 
napok körülöttük. Mikulás csomagokkal 
is megleptük őket a hónap elején, lelki-
ekben is készülünk velük az ünnepekre. A 
Gondozási Központot ugyanúgy feldíszítet-
tük, ahogy együtt szoktuk, megmutattuk 
klubtagjainknak fényképeken a feldíszített 
helyiségeket. Még ajándék is várja őket a 
fa alatt, amit majd együtt bonthatnak ki, 
amikor mindenki újra találkozhat intézmé-
nyünkben. 

Még közösen kezdtünk 
készülni a nagyrédei 
óvodás gyermekeknek 
egy kis karácsonyi aján-
dékkal, amit sajnos nem 
tudunk befejezni a jár-
ványügyi intézkedések 
miatt, de a meglepetést 
nem szeretnénk elron-
tani, így nem árulom el 
a részleteket. Türelme-
sen kivárjuk a következő 
lehetőséget, amikor a 
szívvel-lélekkel készült 
aprósággal meglephet-
jük közösen a gyereke-
ket. 
Közösen tervezzük 

az idősekkel a jövő évi 
eseményeket, például 
az idén szintén elma-

radt nótaversenyt is szeretnénk bepótol-
ni, szeretnénk a 2019-ben megkezdett 
hagyományt folytatni. Ezek a közös célok 
éltetnek minket és segítenek abban, hogy 
megtartsuk a lelki békénket, hogy remény-

teljesen nézzünk az ünnepek és majd az új 
esztendő elé. 
Intézményünk negyedik születésnapja al-

kalmából kitaláltunk közösségünknek egy 
olyan ünneplési formát, amihez nem kell 
személyesen találkozni, mégis szép emlé-
ket fog majd jelenteni számunkra a későb-

biekben. Úgy gondoltuk, felelevenítjük a 
képeslapküldés régi hagyományát. Nagy-
rédéről és az ország-világ minden tájáról 
várjuk sok szeretettel a pozitív gondola-
tokkal, kívánságokkal teleírt képeslapokat 
a nagyrédei időseknek, a Nagyrédei Gon-
dozási Központnak címezve. Célunk, hogy 
egy szép gyűjteményt alkossunk, amit az 
idősekkel majd bármikor elővehetünk, 
közösen lapozgathatjuk a szebbnél-szebb 
lapokat. 
A járványhelyzet után szeretnénk majd 

egy kiállítást szervezni a képeslapokból, 
hogy mindenki meg tudja nézni. Eddig is 
számos lapot küldtek már nekünk helyből, 
Szegedről, Marcaliról, Jászárokszállásról, 
Vámosgyörkről, Hatvanból, Herédről, Etes-
ről és Rózsaszentmártonból, amit nagyon 
köszönünk. Reméljük, hogy még több em-
ber gazdagítja majd a későbbiekben képes-
lap-gyűjteményünket és egy jó hangulatú 
közösségi program keretében tekinthetjük 
majd meg együtt az elkészült kiállítást. 
Már mindenki nagyon várja azt a napot, 

amikor újra szabadon, korlátozások nélkül 
lehetünk együtt. Addig pedig arra kérek 
mindenkit, hogy ne feledkezzenek meg 
az idősebb hozzátartozókról, a közösség 
idősebb tagjairól, mert nagyon nagy szük-
ségük van most a kedves szavakra, a törő-
désre és az odafigyelésre, főleg az ünnepek 
időszakában. 
Kellemes, erőben és egészségben, lelki-

ekben gazdag ünnepeket kívánunk min-
denkinek a Nagyrédei Gondozási Központ 
dolgozói és klubtagjai, ellátottai nevében! 

Pardi Beatrix
intézményvezető

Figyeljünk az idősekre! 
A Nagyrédei Gondozási Központ működése a pandémia alatt
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Mindannyiunk élete megváltozott ebben 
az évben, de talán a kulturális intézmé-
nyeknek van az egyik legnehezebb dolga 
a munkavégzést illetően, hiszen zárt ajtók 
mögött is működnünk kell. A feladatellá-
tás továbbra is kötelező, de intézményeink 
az év nagyobb részében nem fogadhattak 
és jelenleg sem fogadhatnak külső láto-
gatókat. Teljesen más struktúrát kellett 
kialakítanunk. Tévhit, rendezvények és a 
csoportok személyes látogatása nélkül nin-
csen feladatunk és jóval kevesebb munkát 
végzünk. Ez egyáltalán nem igaz, csupán 
a hangsúlyok helyeződtek át a tevékeny-
ségek között. Valóban a rendezvények 
megszervezése és lebonyolítása, valamint 
a rendszeres látogatók és foglalkozások a 
leglátványosabb feladatok a külső szem-
nek, de ezek csak egy részét képezik fel-
adatainknak. 
A látogatási korlátozásokat igyekeztünk 

áthidalni, lehetőségeinkhez képest egyéb 
módszerekkel tartottuk a kapcsolatot kö-
zösségeinkkel. Vannak csoportjaink, akik 
nagyon aktív online tevékenységeket vé-
geznek, az internet segítségét felhasználva 
online próbákat, találkozásokat szervez-
nek. Ezeket a tevékenységeket természe-
tesen most is segítjük és naplózzuk is, eh-
hez online munkanaplót is készítettünk, 
statisztikát vezetünk. A nyilvántartásokat 
aktualizáltuk, elkezdtük digitalizálni do-
kumentumainkat, átalakítjuk a közösségi 
színtérben a raktározási rendszert is, hogy 
minél több hely jusson a közösségi foglal-
kozásokhoz, amikor már újra zavartalanul 
működhet létesítményünk. 
Online felhívásokkal próbáljuk a helyi kö-

zösséget aktivizálni otthonukban, ami sok-
szor nem könnyű feladat, mert a személyes 
találkozásokat, programokat nem tudják 
pótolni és ebben a helyzetben most min-
den az interneten keresztül ömlik az em-
berekre. Ennek ellenére sikeres volt a ta-
vaszi értékséták és online szabadulószoba 
játékunk, de hirdettünk versenyeket gyer-
mekek és felnőttek számára is. Könyv-
ajánlókat, kreatív foglalkozásokat tettünk 
közzé online felületeinken, programajánló 
csoportunkban internetes közvetítéseket, 
online műsorokat osztunk meg a tagokkal. 
Az őszi-téli időszakban Lego építő versenyt 
hirdettünk, az Európai Hulladékcsökkenté-
si Hét alkalmával műanyag szatyrok gyűjté-
sében és leadásában is segítettünk. „Szere-
tem a könyvtáram” programot hirdettünk 
általános iskolásoknak, így októberben 21 
ifjú könyvtárost avathattunk. Az Internet 
Fiesta országos programsorozathoz is csat-
lakoztunk egy kiállítással. Az ünnepek kö-
zeledtével téli mesegyűjtemény és ünnepi 
receptgyűjtemény létrehozását tűztük ki 
célul. December elején már harmadik al-

kalommal rendeztük meg az önkéntesség 
világnapjához kapcsolódó „Hagyj el egy 
mikulás csomagot!” felhívást, ami nagy 
örömünkre egyre sikeresebb, egyre töb-
ben bekapcsolódnak a programba. Idén 
120-nál is több csomagot rejtettünk el a 
falu különböző pontjain. Ezek csak példák, 
de hosszú lenne, ha mindent felsorolnánk…
Eközben a könyvtár és a Digitális Jólét 

Program Pont szolgáltatásait is igyekszünk 
biztosítani a megváltozott körülmények 
mellett. Ablakos ügyfélfogadást nyitottunk 
a közösségi színtér egyik ablakánál, ahol 
lehetőségünk van a könyvkölcsönzéseket 
és visszavételeket lebonyolítani, segíteni 
tudunk a digitális ügyintézések, fénymáso-
lások, nyomtatás elvégzésében. A könyv-
kölcsönzés nemcsak itt valósulhat meg, 
hanem házhozszállítást is indítottunk. 
Ezek a szolgáltatások is sikeresnek bizo-

nyultak, melyet az alábbi ábra is mutat. 
Bízunk benne, hogy egyre többen veszik 

majd igénybe ezeket a lehetőségeket ad-
dig, amíg ismét korlátozások nélkül mű-
ködhetünk. 
A feladatellátás mellett folyamatosan 

kapcsolatban vagyunk a felettes szakmai 
szervezetekkel, azok számára rendszere-
sen adatokat gyűjtünk és szolgáltatunk a 
települést érintő kérdésekben, illetve fel-
adatvégzésünkkel kapcsolatban. Megkezd-
tük az év végi leltározásokat, a kötelező 
statisztikai adatszolgáltatás előkészítését, 
az éves beszámoló megírását és a jövő 
évre vonatkozó tervek, szakmai dokumen-
tumok elkészítését. A Nemzeti Művelődési 
Intézet és az Eszterházy Károly Egyetem 
partnerei vagyunk a szakmai utánpótlás 
oktatásában. Mentori, tereptanári tevé-
kenységünk a pandémiás helyzetben is 
megvalósult. Egy gyakornok munkáját se-
gítettük online formában a 80 órás tevé-

kenységének ellátásában, emellett pedig 
hallgatói csoportoknak tartottunk órákat, 
illetve intézményi bemutatást. A Műve-
lődési Intézet felkérésére két alkalommal 
vehettünk részt online szakmai találkozón, 
melyen bemutathattuk a pandémia idősza-
kában végzett tevékenységünket a többi 
résztvevő szakember számára. 
A szakmai feladatok mellett, vagy olykor 

azokat félretéve igyekeztünk segítséget 
nyújtani legjobb tudásunk szerint a te-
lepülésen működő többi intézménynek, 
ahol a megbetegedések miatt hirtelen 
több dolgozó esett ki a munkavégzésből. 
A dolgozók átcsoportosítása miatt novem-
bertől eggyel kevesebben vagyunk, kieső 
kollégánk munkáját is ellátjuk, valamint 
mindannyian segítettünk, segítünk alkalmi 
jelleggel egyéb területeken. 
Feladatkörünk és tevékenységünk nagyon 

változatos, a felsoroltakon kívül foglalko-
zunk még Nagyrédéhez kötődő kutatások-

kal és gyűjtésekkel, pályázatokkal, illetve 
tanulmányainkon keresztül biztosítjuk 
szakmai fejlődésünket is. Reméljük, hogy 
sikerült betekintést adnunk munkavégzé-
sünkbe, s egyre többen megismerik, hogy 
mi folyik a jelenleg kényszerűen zárt ajtók 
mögött. Bízunk benne, hogy lassan már 
a járványhelyzet végéhez közeledünk, és 
hamarosan visszatérhetünk a régi kerék-
vágásba. Várjuk már, hogy újra élettel, gye-
rekekkel és közösségekkel teljenek meg 
helyiségeink. A jövő évre rengeteg elkép-
zelésünk van, köztük újdonságokkal is ké-
szülünk. 
Szeretettel kívánunk áldott, békés ünne-

peket Nagyréde egész közösségének, a kö-
zös találkozásig pedig kitartást és jó egész-
séget kívánunk mindenkinek! 

Markó Anita
művelődésszervező

Csak a struktúra más, a munka nem kevesebb
Közösségi Színtér és Könyvtár a pandémia idején
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Nagyréde Nagyközség Önkormányzata 
idén is több támogatási kérelmet nyújtott 
be művelődő közösségeinek támogatására 
a Csoóri Sándor Program felhívásaira. 
A hat pályázatból kettő projektet támo-

gatott az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma, így a Virtus Kamara Táncegyüttes és 
növendékeinek szakmai fejlődése ismét 
támogatást nyert. Reményeink szerint a 
táncház-sorozat megvalósítása is mihama-
rabb megkezdődhet majd 2021-ben a pá-
lyázatban tervezettek szerint, ha az egész-
ségügyi helyzet ezt lehetővé teszi.
A Magyar Falu Programban már többször 

benyújtásra került temetőfejlesztésről is 

megkapta településünk a pozitív támoga-
tói döntést, így 2021-re elkészülhetnek az 
új urnafalak a nagyrédei temetőben. 
Örömmel értesültünk a nagyrédei parókia 

felújításának híréről is, gratulálunk a Nagy-
rédei Egyházközségnek a sikeres pályázat-
hoz!
A Nagyrédei Kastély Óvoda két pályázata 

szintén támogatást nyert, az óvodai torna-
szoba 1 963 390 forintból, a kastély terasza 
pedig 4 999 990 forintból újulhat meg a 
jövőben!
Köszönjük a Miniszterelnökség és az Em-

beri Erőforrások Minisztériumának támo-
gatásait!

Sikeres pályázatok
Az Esély Otthon program keretében hir-

detett támogatott képzésre még lehet 
jelentkezni. A 18-35 év közötti korosztály-
ba tartozó nagyrédei fiatalok ingyenesen 
vehetnek részt – a pandémia miatt online 
formában – egy vállalkozás indítását támo-
gató képzésen. A képzés részleteiről a Mol-
nár József Közösségi Színtér elérhetőségein 
vagy a település honlapján lehet bővebben 
tájékozódni.  A képzés - a jelentkezők lét-
számától függően - várhatóan január végén 
vagy február elején indul. 

Legyél te is
vállalkozó!

2020-ban két alkalommal valósult meg 
elektronikai hulladékgyűjtés az önkor-
mányzat szervezésében. Az önkormányzat 
munkatársai segítettek az eszközök szállítá-
sában azoknak, akinek gondot okozott egy-
egy nagyobb vagy nehezebb gép elszállítá-
sa a gyűjtőpontra. 
Az őszi zöldhulladék-gyűjtés is eredmé-

nyes volt, a tervek szerint a jövő évben is 
megvalósulnak majd ezek a hulladéklera-
kási lehetőségek a már megszokott idősza-
kokban a lomtalanítással együtt. Az önkor-
mányzat által létesített zöldhulladék-lerakó 
a téli időszakban ideiglenesen bezár, de 
2021-ben is lehetőség lesz majd a zöldhul-
ladék leadására az Íjászpálya mellett. 
Bízunk benne, hogy egyre többen élnek 

majd ezekkel a lehetőségekkel!

Hulladékgyűjtési 
hírek Nagyrédén

A Szelektív Nonprofit Kft. 
hatvani és turai telephelyén 
2020. december 1. napjától 
visszavonásig zárva tart a 
személyes ügyfélszolgálat.
A szolgáltató tájékoztatása szerint az ügy-

félszolgálati feladatokat a http://www.
szelektivkft.hu/ honlapon szereplő elektro-
nikus (e-mail, telefon) elérhetőségein, illet-
ve írásban (postai úton) továbbra is ellátja, 
biztosítja.

TELEPHELYEK TÉLI NYITVATARTÁSI RENDJE:
Térségi hulladékkezelő központ 

Hatvan, 054/14. hrsz. Hulladékudvar: 
2020. december 21 – 2021. január 15. kö-

zött ZÁRVA

Regionális Hulladéklerakó Tura, 0272/7. 
hrsz. 2020. december 21 – 2021. január 
15.között ZÁRVA

Jászfényszaru, 05/147. hrsz. 
Hulladékudvar: december 18 – 2021. janu-
ár 15. között ZÁRVA
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Nagyréde önkormányzata idén is igényelt 
szociális célú tűzifát, a pályázaton 34 köb-
méter tűzifa támogatást kapott a falu. Az 
önkormányzat idén is feldaraboltatta a fát 
a könnyebb szállítás érdekében. A támo-
gatásra folyamatos a jelentkezés, a nagy 
érdeklődés miatt a famennyiség fele már 
kiosztásra került. 
A veszélyhelyzeti intézkedések miatt ide-

iglenesen a polgármester gyakorolja a dön-
tési jogkört a Humán-erőforrás Bizottság 
helyett. A szociális célú tűzifa támogatás 
igénylésére még továbbra is van lehetőség. 
Az önkormányzat igyekszik a szociálisan 
rászorult személyeken segíteni nemcsak 
a tűzifa támogatás megítélésével, hanem 
szükség esetén települési támogatás bizto-
sításával is. 

Még igényelhető 
a szociális célú 
tűzifa-támogatás

A nagyrédei polgármesteri hivatalban 
2020. december 23-án, illetve december 
28. és 31. között közigazgatási szünet miatt 
nem lesz ügyfélfogadás. 
Az intézmény 2021. január 4-től a szokott 

módon működik, a járványhelyzet meg-
előzése érdekében tett intézkedések miatt 
az ügyintézés kizárólag előzetes időpont 
egyeztetésével lehetséges.

Közigazgatási 
szünet a hivatalban

A jelenleg érvényben lévő korlátozásokat 
Magyarország Kormánya meghosszabbítot-
ta 2021. január 11-ig. A továbbiakról az ak-
tuális egészségügyi helyzet alapján hoznak 
döntést. 
Felfüggesztésre került az idősek vásárlási 

idősávja a tumultusok elkerülése érdeké-
ben, így időkorlátozások nélkül vásárolhat 
bárki az élelmiszerboltokban, patikákban és 
drogériákban is. 
Kérjük, fokozottan figyeljenek továbbra 

is a kijárási korlátozással kapcsolatos és a 
maszkviselési szabályok, valamint a rendez-
vénytilalom és gyülekezési tilalom betar-
tására. Lehetőség szerint kerüljék a zsúfolt 
helyeket, figyeljenek a megfelelő távolság-
tartásra és a személyi higiénére! Továbbra 
is figyeljünk magukra és egymásra! 

Legfontosabb 
koronavírus 
információk

Októberben látogatott el első alkalommal 
Nagyrédére a Kormányablak Busz. Sokan 
éltek ezzel a lehetőséggel annak ellenére, 
hogy egy hétfő délelőtti időpontban érke-
zett a busz, a nagyrédeiek 19 ügyet tudtak 
helyben elintézni. A járási hivatal vezetője 
személyesen győződött meg arról, hogy 
mekkora igény van ilyen szolgáltatásra 
Nagyrédén, s azt is elmondta, hogy ezentúl 
a busz menetrendjében Nagyréde is szere-
pel, a tervek szerint havonta egy alkalom-
mal. A busz jelenleg a járványügyi intézke-

dések miatt nem folytathatja megkezdett 
körútjait, de a korlátozások enyhítését kö-
vetően ismét számíthatunk a Kormányab-
lak Busz látogatására. 
A busz menetrendje az alábbi honlapon 

érhető el: 
http://kormanyablak.hu/hu/mobilizalt-

ugyfelszolgalatok 
Köszönjük a Heves Megyei Kormányhiva-

tal Gyöngyösi Járási Hivatalának és Dr. Ta-
nárki-Fülöp István hivatalvezető úrnak ezt 
a remek lehetőséget! 

Rendszeresen jön a Kormányablak Busz 

Az idén jubiláló, 10 éves nagyrédei Virtus 
Kamara Táncegyüttes terveit is áthúzta a 
koronavírus járvány, de ez nem renget-
te meg az együttes biztos alapokon álló 
működését. Sőt, ebben a nehézségekkel, 
korlátozásokkal teli időszakban is tudott 
a csoport szép eredményeket felmutatni. 
A  Gyermek és Ifjúsági Szólótáncver-

senyen Nádudvari Alina és Géczi Gergő 
még személyes részvétellel mutathatta 
meg tudását a zsűrinek Jászberényben, 
ahonnan Kiemelt Szólótáncosi Nívó-díjjal 
térhettek haza. Szabó Lilinek már online 
kellett versenyeznie, de nagyon szépen 
szerepelt megváltozott körülmények kö-
zött is az Észak-magyarországi válogatón. 
A fiataloknak és mestereiknek nem volt 
könnyű dolga a felkészülés során, de min-
den versenyszámról elismerően nyilat-
koztak a zsűritagok. Az eredményekről,  a 
versenyzők döntőbe jutásáról december 
végén értesítik majd a táncosokat. 
A versenyző táncosok mellett a töb-

bi fiatal növendék is folytatja a munkát 
a pandémia ellenére, online formában 
kapnak videófelvételeket, feladatokat, 
ismeretterjesztő anyagokat, játékos fog-
lalkozásokat tanáraiktól. A csoportok és 

tanáraik aktivitását jól mutatja, hogy az 
elmúlt hónapban 64 bejegyzést kaptak a 
gyerekek az online felületen keresztül. 
„Nem állhat meg nálunk sem az élet. 

Persze így jóval nehezebb dolgozni, szak-
mailag fejleszteni a csoportokat, de a jól 
kialakult közösséget egyben kell tartani, 
hogy azonnal folytathassuk a munkát, 
amikor már lehet. Célokat tűzünk ki, ter-
vezzük a jövőt. Ez visz minket most is elő-
re. Büszke vagyok a csapatra, mert most 
mutatkozik meg igazán, hogy mennyire 
jó közösséget formáltunk az elmúlt évek 
alatt. Ha nem lenne erős az alap, már so-
kan lemorzsolódtak volna. Sok táncegyüt-
tessel ez történt, szinte csak vegetálnak. 
Mi dolgozunk, ahogy csak tudunk, és köz-
ben összetartjuk közösségünket, ami már 
egy nagy család” – mondta a csoport ve-
zetője Albunovics Milán. 
A jövő szempontjából fontos állomás, 

hogy novemberben egyesületté alakult 
az együttes:  „VIRTUS – táncműhely a fi-
atalokért” néven hivatalosan is nyilván-
tartásba vették. A további munka immár 
még szervezettebb keretek között folyta-
tódhat, egyelőre még továbbra is online 
formában. 

Nehéz körülményekben mutatkozik 
meg igazán a sok munka gyümölcse
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Nagyrédei hírlevél
Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának időszaki tájékoztató kiadványa

Kiadásért felelős: 
Siposné Fodor Judit
polgármester

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 elérhetőségeken juttassák el hozzánk! 

Levélcím: 
3214 Nagyréde, Fő út 4.

Ez az időszak mindig sűrű szokott 
lenni, az év végi teendők mellett 
igyekszik közösségünk sok időt együtt 
tölteni az ünnepi készülődés során. A 
megszokott adventi készülődés most 
nem valósulhat meg. Nem szervez-
hetünk adventi bábjátékot az óvodás 
és iskolás gyerekeknek a közösségi 
színtérben, nem valósulhatott meg a 
mikulásozás, a közös karácsonyfa-dí-
szítés és nem lesz idén Falukarácsonyi 
rendezvény sem. 
Az évek óta jól működő, közösségi 

kezdeményezésen alapuló adventi fa-
ház sem nyithat most ki minden hét-
végén, ahol jókat lehetett beszélgetni 
egy kis zsíros kenyér és forralt bor 
vagy kakaó mellett. 
Ennek ellenére – idén csak apróságokkal – igyekszünk készülni az ün-

nepre. Felkerültek az ünnepi fények az utcai villanyoszlopokra és az in-
tézményekre, a falu adventi koszorúján minden vasárnap eggyel több 
gyertya világít. Az óvodás és iskolás gyermekek megkapták a szokásos 
mikuláscsomagot és már harmadik éve rejtjük el a falu utcáin az elha-

gyott csomagokat is, hogy mo-
solyt csaljanak a megtalálók 
arcára.
Örülünk, hogy a közösségi 

színtér felhívásai mellett önálló-
an szerveződő közösségi kezde-
ményezések is alakultak, az ad-
venti ablakok szebbnél-szebbek 
a faluban, az évről-évre elké-
szülő Betlehem is példás össze-
fogás eredménye. A betlehemi 
istálló idén egy újabb ötletnek 
is helyet ad: egy kis kosár meg-
lepetéseket, apró ajándékokat 
rejt, amit bárki elvihet magával. 
De fontos, hogy aki elvisz onnan 
valamit, az tegyen is a helyére 
egy apróságot, hogy másnak is 
jusson! 
Köszönjük mindenkinek, aki 

ötlettel, munkával, apró aján-
dékkal vagy bármilyen for-
mában hozzájárult ebben az 
időszakban is a közösségi ün-
nepléshez! Köszönjük a fenyő-

fák felajánlását is Mondzinger Mihálynénak és Menárik Zsoltnak, az 
egyik fenyőből a falu karácsonyfája, a másikból az óvodai karácsonyfa 
készült el.
Bízunk benne, hogy egyre többen csatlakoznak ezekhez a programok-

hoz, a jövőben pedig bepótolhatjuk majd a közösségi találkozásokat, be-
szélgetéseket és a közös ünnepléseket! 

Ünnepi készülődés Nagyrédén


